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Apresentação das propostas do governo formuladas depois da negociação do dia 2/7 e as considerações do movimento. Não falte!
Estamos em greve pela defesa da nossa dignidade. Sem pressão tudo pode ir por água abaixo: nossa carreira, reajustes de salários, HUs públicos.

A Avenida Brasil enfrentou um engarrafamento de cerca de dois
quilômetros, na terça-feira, 3, em conseqüência da manifestação de
protesto contra o governo Lula dos técnicos-administrativos da
UFRJ. Esta foi a primeira de muitas ações radicais que a categoria
pretende realizar, enquanto o governo continuar de deboche na
mesa de negociação. Os trabalhadores exigem respeito! Página 5

CALENDÁRIO DE LUTA

Segunda-feira, 9 – Reunião do
Comando Local de Greve, às
10h, no SINTUFRJ.

Sexta-feira, 13 – Ato nacional
unificado dos trabalhadores da
cidade e do campo, estudantes,
movimentos populares e
sindical. Concentração às 11h
em frente à Prefeitura do Rio, na
Cidade Nova. Página 6

Fotos: Niko Júnior
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Três novidades e dezenas de va-
gas a mais são os destaques do edital
do vestibular da UFRJ de 2008 apro-
vado pelo Conselho de Ensino de
Graduação (CEG) na sessão de ter-
ça-feira, 3. Entre as mudanças con-
solidadas no edital aprovado, a pri-
meira submetida ao colegiado já
há alguns meses foi a inclusão da
Filosofia no exame com a criação
de um novo grupo de carreira – Gru-

CEG aprova edital do vestibular 2008
Vagas cresceram de 6.573 em 2007 para 6.795 em 2008, mas só para alguns cursos. Também houve aumento de turmas em algumas graduações.

po 6 –, que inclui a Faculdade de
Direito, cursos do Instituto de Filo-
sofia e Ciências Sociais e Escola de
Música, onde a disciplina será tam-
bém exigida, além das provas espe-
cíficas usuais.

Mais recentemente, o CEG apro-
vou a alteração das prioridades de
opção nos cursos da Escola Politéc-
nica. Se escolher Engenharia, o
candidato terá de optar por até 12

UFRGS adota cotas sociais e raciais em 2008
Mesmo em greve, os técnicos-administrativos continuaram lutando pelas cotas e o apoio da categoria refletiu na votação do Consun dia 29 de junho.

O total apoio da assembléia ge-
ral dos servidores da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
GS) à adoção de cotas sociais e raci-
ais reforçou a decisão tomada pelo
Conselho Universitário (Consun) no
dia 29 de junho. De acordo com a
deliberação do órgão, a partir do
vestibular de 2008, 30% de vagas da
UFRGS serão destinadas a estudan-
tes egressos de escolas públicas e a
metade desse percentual a cotas ét-
nicas: índios e negros. Mas se as 10
vagas reservadas para os povos indí-
genas não forem ocupadas, serão ex-
tintas. A decisão do Consun valerá
até 2013, quando será revista.

O coordenador-geral da Associa-

subopções das engenharias. Nesta
opção, o candidato concorrerá so-
mente as vagas das subopções indi-
cadas de acordo com a sua ordem
de preferência.

Por último, o CEG decidiu aca-
bar com a possibilidade de opção do
candidato pela entrada no primeiro
ou no segundo semestre. As vagas
serão ocupadas de acordo com a sua
classificação. Segundo o coordena-

dor acadêmico do vestibular, Luís
Otávio Langlois, isso poderá reduzir
a ocorrência de vagas ociosas.
Mais vagasMais vagasMais vagasMais vagasMais vagas

O número de vagas oferecidas
no vestibular cresceu de 6.573 em
2007 para 6.795 em 2008. Isso se
deve à ampliação de vagas de uma
série de cursos e à criação de novas
turmas. Além das 50 vagas em cada
semestre para as turmas de Licenci-

atura em Química e Farmácia, am-
bas em Macaé, a Faculdade de Le-
tras criou 50 novas vagas, a Escola
de Engenharia, 20 vagas e a Escola
de Serviço Social, 30 vagas. Foram
reintegradas ainda 52 vagas para o
curso de Licenciatura da Escola de
Música.

O edital, segundo a Comissão de
Vestibular, deve ser publicado nesta
semana.

ção de Servidores da UFRGS (Assufrgs),
José Luis Rockenbach, afirmou que a
aprovação de cotas foi uma grande
vitória do movimento. “O nosso ob-
jetivo era garantir as cotas. E o apoio
da assembléia geral de greve, com
400 técnicos-administrativos, foi um
fator de pressão considerável”, garan-
tiu o sindicalista, lembrando que a
Assufrgs assim como a Fasubra já
haviam manifestado posição favorá-
vel às cotas. “Mas havia e ainda há
muita resistência contrária na uni-
versidade. A partir de agora a nossa
batalha é para que a decisão seja
implantada de fato”, disse.
RESISTÊNCIARESISTÊNCIARESISTÊNCIARESISTÊNCIARESISTÊNCIA – No dia 15 de ju-
nho a proposta foi apresentada no

Consun, mas a forte resistência levou
ao adiamento da votação. Até a reali-
zação da sessão do dia 29 de junho, a
comissão especial do Consuni com-
posta por professores, técnicos-admi-
nistrativos e estudantes,  recebeu

emendas e conseguiu fechar uma pro-
posta de consenso com um grupo de
diretores de unidades. Mesmo assim,
uma liminar tentou impedir a vo-
tação, mas foi cassada. Na semana
da discussão das cotas, a universidade

Futebol
juvenil

3ª Conferência da
Cidade do Rio de Janeiro

Aloísio já tomou posse
O reitor Aloísio Teixeira

assinou no dia 4 de julho o
termo de posse em Brasília.
Portanto, está oficialmente
iniciado o seu segundo man-
dato. A solenidade, com a pre-
sença do ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad, em Bra-
sília, deverá ocorrer depois do

dia 18, mas a sessão solene do
Conselho Universitário está pre-
vista para o próximo dia 19,
quando o reitor dará posse aos
novos pró-reitores de Graduação
e Pós-Graduação, as únicas mu-
danças na equipe. Seus nomes
deverão ser apresentados na ses-
são do Consuni do dia 12.

As organizações do campo
popular lançaram edital de con-
vocação da 3ª Conferência da
Cidade do Rio de Janeiro, que
será instalada no dia 9 de julho,
às 17h, na sede do Sindicato dos
Metroviários. Nesse dia será elei-
ta a comissão preparatória e
aprovado o regimento que tra-
tará da organização e funcio-
namento da Conferência.

A iniciativa foi tomada
porque a Prefeitura do Rio não

convocou a etapa municipal da
conferência até a data estabele-
cida, que foi 31 de maio. A confe-
rência que vai discutir o plano
diretor deve ser realizada para que
a cidade tenha suas diretrizes es-
tabelecidas e um projeto para ser
levado à Conferência Nacional
das Cidades. Os sindicatos e mo-
vimentos populares querem cons-
truir um projeto que atenda às
reais necessidades dos moradores
do Rio.

Posse no
Bola Preta

O projeto Escolinha de
Futebol, que treina às terças
e quintas-feiras no campo da
Prefeitura, participa de amis-
toso em Cordeiro, interior do
Estado do Rio de Janeiro. A
saída do grupo está prevista
para o dia 22 de julho, às 6h.
Mais informações com Vil-
ton ou Jorge do Carmo.

O Grupo Bianchini con-
vida os servidores para a posse
do colega David Vieira Adão
como diretor social do Cor-
dão do Bola Preta, na quarta-
feira, 11, às 20h. O endereço é
Av. 13 de Maio, 13, 3º andar.
David é funcionário da PR-4
e instrutor de dança do
SINTUFRJ.

foi pichada com frases racistas. O fato
está sendo investigado pela polícia e
pelo Ministério Público Federal, que
recebeu um dossiê com indícios da
existência de um grupo neonazista
dentro da UFRGS.

Em todo o Brasil, 35 univer-
sidades adotaram cotas ra-
ciais e sociais. Mas na UFRJ o
sistema de cotas, que faz parte
do programa de ações afirmati-
vas defendido pelo movimento,
foi rejeitado pelo Conselho de
Ensino de Graduação (CEG),
em setembro de 2004, depois
de seis meses de discussão.

Em documento divulgado
pela UFRJ na época, o CEG diz
reconhecer a existência de con-
dições desiguais para pobres,
negros e índios, mas justifica sua
decisão alegando que a solução
para o problema seria com in-
vestimento contínuo no ensino
fundamental e médio. Em março
do mesmo ano, o reitor Aloísio

Teixeira rejeitou a criação de co-
tas para negros nos moldes da
adotada pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj),
e  propôs aos colegiados a re-
serva de uma parcela das va-
gas (20%) para estudantes
egressos de escolas públicas.
Recebeu várias críticas, e a pro-
posta não foi para a frente.

UFRJ não tem cotas

Espanhol e Marxismo

Alternativas ao neoliberalismo

Reuni: comissão vai ao
Consuni dia 12

Todos devem estar atentos à pró-
xima sessão do Conselho Universi-
tário (Consuni), dia 12, quando a
comissão que avalia o Plano de
Desenvolvimento da Educação
(PDE) apresentará seu relatório. A
comissão é formada por cinco re-
presentantes do Consuni, cinco do
Conselho de Ensino de Graduação,

cinco do Conselho de Pós-Gradua-
ção e três pessoas indicadas pelo
reitor.

A comissão foi constituída para
discutir o PDE e, em particular, o
programa de reestruturação e ex-
pansão das universidades (Reuni).
O relatório conterá também os pro-
jetos apresentados pelas unidades.

O Sindicato dos Servidores da
Justiça Federal (Sisejufe) oferece aos
sindicatos cutistas 15 vagas para o
curso de Espanhol (a ser realizado às
terças e quintas-feiras, às 9h30, ao
custo de R$30 por mês). Há tam-

bém 20 vagas para o curso de Mar-
xismo (às segundas-feiras, às 19h, a
R$40 por mês). Os sindicalizados do
SINTUFRJ têm desconto de 50%. O
Sisejufe fica na Avenida Presidente
Vargas, 509, 11o andar.

Este será o tema do seminá-
rio organizado pelo Centro de
Ciências Jurídicas e Econômi-

cas, nos dias 12 e 13, no auditó-
rio Pedro Calmon, na Praia Ver-
melha.



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 774 - 9 a 15 de julho de 2007 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 3

Resistiremos dez anos

Reforçar essa greve é o que nos resta, e o certo a fazer.
Porque quem garante que teremos fôlego para iniciar um
outro movimento desse no futuro, se recuarmos agora?
Pense, companheiro. O momento é mesmo de decisão.
Radicalizamos ou nos acovardamos de vez.

Última chamada, companheiro e companheira: entramos firme nesta luta ou jogamos a toalha.
Qual é a sua posição?

Nesta segunda-feira completa-
mos 41dias  de greve e só consegui-
mos até agora que o governo enro-
lasse o Comando Nacional de Gre-
ve na mesa de negociação. Nada de
concreto foi oferecido! A dignidade
que conquistamos cai por terra se a
carreira não evoluir.

E aí, o que vamos fazer? O go-
verno aposta na desmobilização do
nosso movimento nos dando um
cansaço. Mas ao mesmo tempo que
não apresenta contraproposta à
pauta emergencial, segue firme
com seu propósito de aprovar no
Congresso Nacional o PLP 01. Será

que sobreviveremos dez anos sem
aumento?

Até agora, R$ 3,5 bilhões fo-
ram gastos com o Pan-America-
no e nenhum tostão para nós. É
justo? E a privatização anuncia-
da dos hospitais universitários?
Você, companheiro e companhei-

ra, que desde o início da greve
nacional dos técnicos-adminis-
trativos ficou na sua, como se
não tivesse nada com isso, vai
continuar assim?

A cada assembléia diminui o
número de participantes. O único
ato que garantiu visibilidade à

nossa greve foi o de terça-feira,
quando cerca de apenas 150 tra-
balhadores iguais a você fecha-
ram o portão principal do Fundão
por 30 minutos, provocando en-
garrafamento de cerca de dois qui-
lômetros que atingiu a Avenida
Brasil.

Foi uma bela ação, mas somos
milhares na UFRJ. Podemos ir mais
longe, até chamar a atenção de
Brasília, como chamamos da im-
prensa local. Mostrar para o gover-
no que não somos idiotas, mas esta-
mos conscientes do perigo que corre-
mos e que resistiremos até dobra-lo.
Reforçar essa greve é o que nos resta,
e o certo a fazer. Porque quem ga-
rante que teremos fôlego para inici-
ar um outro movimento desse no
futuro, se recuarmos agora?

Pense, companheiro. O momen-
to é mesmo de decisão. Radicaliza-
mos ou nos acovardamos de vez.

Hora de botar lenha na fogueira
Uma enrolação total, sem avan-

ços. O governo conversa, conversa,
mas não aponta nada de concreto
para agora; somente alguma coisa
para meados de agosto. Conta com
a desmobilização. Mas a categoria
não pode esmorecer. Tem que estar
nas assembléias e atos, para mostrar
ao governo que irá reagir se a nego-
ciação não avançar. Estas foram al-
gumas das conclusões dos trabalha-
dores presentes à assembléia na quin-
ta-feira, 5, no Quinhentão.

INTENSIFICAR A MOBILI-INTENSIFICAR A MOBILI-INTENSIFICAR A MOBILI-INTENSIFICAR A MOBILI-INTENSIFICAR A MOBILI-
ZAÇÃOZAÇÃOZAÇÃOZAÇÃOZAÇÃO - Depois dos informes an-
gustiantes da reunião com o go-
verno dia 2 de julho, a assem-
bléia decidiu indicar aos Coman-
dos Nacional e Local de Greve

sem aumento?

sugestões de atividades para acir-
rar a mobilização. Como  cara-
vanas a Brasília, atos nos estados

e manifestações durante a reali-
zação do Pan-Americano, quan-
do toda a imprensa internacio-

Avaliações dos trabalhadores

“Está sendo uma enrolação. O gover-
no está apostando na divisão da categoria.
Não devemos aceitar propostas que divi-
dam a categoria nem nenhuma gratifica-
ção. Não devemos aceitar esse tipo de mesa
que não aponta montante para os traba-
lhadores. Devemos exigir o espelho dos
contracheques para que o GT possa estu-
dar uma proposta de fato”, disse Francisco
de Assis.

Jeferson Salazar disse que houve um retro-
cesso. “Fizemos a manifestação na Linha Ver-
melha que foi um sucesso, embora com pou-
cos companheiros. Poderia ser estrondoso se
colocássemos lá pelo menos 20% da categoria.
Nesse momento é preciso ação de visibilidade,
caravanas a Brasília e manifestações nos esta-
dos. Não dá para ficar esperando o governo
levar a gente em banho-maria. Está na hora
de revertermos esse processo.

Para Denise Góes, o governo está prote-
lando para jogar com o desgaste. Aponta
propostas para julho e meados de agosto, diz
que não existe impasse e que quer constru-
ção coletiva com a categoria, mas não apre-
senta nenhuma dotação orçamentária. “Sa-
bemos com quem estamos lidando. Está na
hora das caravanas invadirem Brasília. Fa-
zer pressão máxima na mesa de negociação
para arrancarmos alguma coisa”, alertou.

nal estará de olho no Rio de Ja-
neiro. Uma boa oportunidade, se-
gundo a categoria, para mostrar os

absurdos que vêm ocorrendo no
país, em especial com os trabalha-
dores do serviço público.

O QUE FOI APROVADO O QUE FOI APROVADO O QUE FOI APROVADO O QUE FOI APROVADO O QUE FOI APROVADO - Além
do envio de caravanas a Brasília e
da mobilização na abertura do
Pan-Americano, a assembléia de-
liberou indicar ao Comando Naci-
onal de Greve que o governo envie o
espelho do contracheque para o Co-
mando Nacional de Greve poder
balizar sua proposta; apresente pro-
posta de valores; que a Fasubra não
aceite diferenciação no trato com
a categoria e gratificações e que
reforce a importância dos negocia-
dores com o governo contarem com
a assessoria do grupo que montou
o plano de carreira.

Jeferson, Albana Azevedo e Paulo Ubirajara
sugeriram mobilização para o ato que algumas
categorias estão organizando para o dia da aber-
tura do Pan-Americano, 13 de julho, evento que
terá cobertura internacional. “Ou radicalizamos
ou são mais 10 anos sem aumento”, disse Paulo,
acrescentando que a proposta do governo é priva-
tizar tudo: saúde, educação, hospitais públicos.
“Chegou a hora. Ou saímos às ruas ou perdemos
todas as conquistas”,  concluiu.

Francisco de Assis Denise Góes Jeferson Salazar Albana Azevedo

QUINHENTÃO: perplexidade pela falta de proposta do governo tem que se transformar em indignação

Fotos: Niko Júnior
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Ato mobiliza população contra fundações

O Comando Local de Greve
(CLG) realizou ato contra o ante-
projeto de criação de fundação es-
tatal de direito privado, em frente
ao Instituto de Puericultura e Pe-
diatria Martagão Gesteira
(IPPMG), na manhã de quarta-
feira, 4. Com o auxílio de carro de
som, integrantes do CLG explica-
ram às mais de cem pessoas que
aguardavam na fila atendimento
médico para seus filhos a intenção
do governo e pediram a adesão ao

manifesto que será enviado ao Con-
gresso Nacional.

O ato começou às 7h, com o
CLG servindo lanche às crianças: suco
de frutas, achocolatado, bolo e bis-
coito. A manifestação foi animada
com palavras de ordem como “Não
à privatização dos hospitais univer-
sitários” e “Não aceitamos a funda-
ção estatal”. Os acompanhantes de
pacientes do IPPMG formaram uma
fila paralela à entrada da unidade
para assinar o manifesto. Nas cerca

de duas horas de duração da mani-
festação, o abaixo-assinado obteve
mais de cem adesões.

SOFRIMENTO SOFRIMENTO SOFRIMENTO SOFRIMENTO SOFRIMENTO - Michele Cos-
ta da Silva foi a primeira acompa-
nhante de paciente a apoiar o abai-
xo-assinado. Ela é mãe de quatro
filhos, mora em Guapimirim e
saiu de casa às 4h da manhã para
garantir o atendimento médico
para o filho. “Se privatizarem este
hospital vai ser péssimo. Meu filho
vive doente e vai ficar sem assistên-

cia igual a que tem aqui. Lá perto
de casa só existem hospitais parti-
culares”, contou a dona-de-casa.

CONCURSO PÚBLICOCONCURSO PÚBLICOCONCURSO PÚBLICOCONCURSO PÚBLICOCONCURSO PÚBLICO - O di-
retor da Divisão de Laboratórios do
IPPMG, Eduardo Pernambuco, dis-
se ao CLG que é contrário à funda-
ção estatal, mas que os hospitais
não podem continuar como estão,
e que a falta de mão-de-obra qua-
lificada dificulta o trabalho.
“Como não entram concursados, a
instituição é obrigada a contratar

com seus próprios recursos profis-
sionais sem a qualificação que pre-
cisamos. Todo mundo sabe que esse
tipo de contratação é ilegal, mas
no momento não temos outra al-
ternativa”, explicou o diretor.

NOVOS ATOSNOVOS ATOSNOVOS ATOSNOVOS ATOSNOVOS ATOS - O CLG pretende
realizar mais atos como o do IPPMG
para conscientização da população
e para forçar o governo a recuar da
sua proposta de criar fundações esta-
tais de direito privado para admi-
nistrar os hospitais universitários.

Fasubra tem projeto para os HUs
Durante três dias (quinta-feira, 5, sexta-feira, 6 e sábado, 7) o grupo de trabalho sobre os HUs da Fasubra (GT-HU) se reuniu  e

finalizou o projeto para os hospitais universitários. O projeto  contempla todas as especificidades dos HUs: caráter, papel,  missão,
gestão e controle social e é resultado de muitas discussões com as bases, análises e estudos da situação desses hospitais em todo o
país. Numa atividade de greve para discussão do anteprojeto do governo de criação de fundação estatal de direito privado, o GT-HU
apresentará o projeto da Fasubra para toda a categoria.

HU precisa de sangue
O Comando Local da Greve

está propondo como atividade do
movimento a realização de uma
campanha de doação de sangue
para o Hospital Universitário, no
Fundão. A idéia é que toda a cate-
goria participe, pois o banco de
sangue precisa de doadores. A pro-

posta do CLG será detalhada na
assembléia.

Todos os dias, o Serviço de He-
moterapia precisa, no mínimo, de
60 doadores. Mas segundo a fun-
cionária Eneida do Nascimento, as
doações têm ficado muito abaixo
do necessário: cerca de 15 a 20 por

dia. A maior escassez é do sangue
tipo “O” positivo e negativo.

O Serviço de Hemoterapia aten-
de aos programas de alta comple-
xidade desenvolvidos pelo HU. O
hospital realiza transplantes de
medula óssea e de órgãos e cerca de
mil cirurgias por mês. Do banco de

sangue também sai o sangue ne-
cessário às crianças do IPPMG.

DOAR É FÁCILDOAR É FÁCILDOAR É FÁCILDOAR É FÁCILDOAR É FÁCIL - O banco de
sangue fica no 3o andar do HU. A
doação pode ser feita de segunda a
sexta-feira, das 8h às 13h30. Os doa-
dores devem ter de 18 a 65 anos e o
peso mínimo de 50 kg, e apresentar

documento de identidade com
foto. Não é preciso estar em jejum.
Mas não se deve consumir alimen-
tos ricos em gordura três horas an-
tes da doação. A coleta de sangue é
feita com material descartável e
por profissionais especializados,
sem risco de contaminação.

MAIS DE CEM PESSOAS aderiram ao abaixo-assinado em defesa dos HUs, todas eram acompanhantes das crianças que fazem tratamento no IPPMG

Fotos: Niko Júnior
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Brasil pára com
manifestação da categoria

Com garra e muita in-
dignação, a categoria
pôs em prática na terça-
feira, 3, a primeira ação
radical em 41 dias de gre-
ve. Ao invés de perma-
necer no Quinhentão
avaliando as enrolações
do governo nas virtuais
mesas de negociação,
saíram em passeata e fe-
charam com cadeado o
portão principal de aces-
so ao campus do Fun-
dão, na Avenida Horácio
Macedo. Em menos de
30 minutos, a Avenida
Brasil parou em direção
à Ilha do Governador.
Segundo policiais do 22º
BPM, que logo chegaram
para tentar dissolver o
protesto, o engarrafa-
mento na Brasil foi de
mais de dois quilôme-
tros.

“Hoje os servidores da UFRJ es-
tão pondo pra fora toda a sua in-
dignação. É impossível que o go-
verno não respeite as universidades
públicas”, anunciou Denise Góes
pelo carro de som do SINTUFRJ,
abrindo a manifestação.

Os manifestantes ocuparam
todo o trecho da Avenida Brigadei-
ro Trompowsky, desde a saída do
Fundão até a rua que dá acesso ao
HU e IPPMG. Só permitiam a pas-
sagem de ambulâncias. Dentro do
campus o caos no trânsito foi to-
tal. Carregando faixas, bandeiro-
las e cartazes da greve, os técnicos-
administrativos se revezavam no
microfone, expondo os motivos do
protesto aos passageiros dos coleti-
vos, vans e às dezenas de pessoas

aglomeradas no ponto do ônibus
junto à passarela. Alguns motoris-
tas buzinaram e fizeram gestos de
apoio aos grevistas.

MOSTROU SUA FORÇA MOSTROU SUA FORÇA MOSTROU SUA FORÇA MOSTROU SUA FORÇA MOSTROU SUA FORÇA  -
“Estamos em luta por uma uni-
versidade forte, unida. Pela cons-
trução de uma carreira e traba-
lho digno para todos. Temos
consciência da nossa importân-
cia e vamos lutar por respeito”,
falou emocionado o técnico-ad-
ministrativo do HU, Milton Ma-
deira. “Os trabalhadores da UFRJ
estão na rua em defesa dos seus
direitos e dos hospitais universi-
tários, completou Francisco de As-
sis, em meio ao coro “Fora funda-
ção estatal e do HU eu não abro

Esta foi só uma pequena mostra da capacidade e disposição de radicalização dos servidores

mão”.  A presidente da CUT-RJ,
Neuza Luzia, dialogou com a po-
pulação: “Paramos o trânsito para
denunciar as arbitrariedades do
governo federal contra os trabalha-
dores que sustentam essa universi-
dade. Estamos protestando para que
os HUs continuem públicos e não
sejam privatizados. A política do
governo para os servidores é de arro-
cho e congelamento de salários”.

No protesto corajoso e pacífi-
co da categoria não faltou tam-
bém quem sustentasse no gogó
sambas e hinos que marcaram
grandes mobilizações dos traba-
lhadores em épocas de lutas e con-
quistas históricas, como “Vou fes-
tejar”, de Beth Carvalho, e “O povo
unido é povo forte, não teme a

luta e não teme a morte. Avante
companheiros que essa luta e mi-
nha e sua. Unidos venceremos e a
greve continua”, especialmente
cantado para conclamar os técni-
cos-administrativos da UFRJ que
ainda vacilam em aderir de ver-
dade à greve.

Cansados, mas felizes pela sen-
sação de dever cumprido, os ma-
nifestantes encerraram a ativida-
de em frente ao Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho.

Se cerca de 150 pessoas foram
capazes de fazer tanto barulho e
causar tamanho transtorno à cida-
de, imaginem a categoria toda jun-
ta num protesto de rua! Provavel-
mente param, como num passado
recente, a Linha Vermelha.

TRINTA MINUTOS de protesto dos técnicos-administrativos e o resultado foi mais de 1,5 quilômetro de engarrafamento na Avenida Brasil. A categoria
demonstrou com essa ação de rua que daqui para a frente está disposta a radicalizar nos movimentos de greve até o governo apresentar uma proposta à
pauta de reivindicações. “Agora é pra valer. Ninguém segura os servidores da UFRJ”, avisou o Comando Local de Greve

Fotos: Niko Júnior
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Negociação com Planejamento e
MEC mais uma vez não dá em nada

Os informes do Comando Na-
cional de Greve sobre a negocia-
ção com representantes dos Mi-
nistérios do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG) e MEC,
no dia 2, não são nada animado-
res. O governo não apontou nada
de concreto.

Os representantes da Federa-
ção disseram que é preciso pensar
no que fazer para recuperar as per-
das dos trabalhadores que tiveram
parte do vencimento básico com-
plementar (VBC) absorvido na úl-
tima reestruturação da tabela. Eles
reiteraram a posição da plenária e
do congresso da categoria de que é
necessário, na segunda etapa da
Carreira, compensar os que ganha-
ram menos, mas que todos os ní-

veis devem evoluir na tabela.
A Fasubra quer discutir evolu-

ção salarial, tendo como referên-
cia valores do piso e do teto do
Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo (PGPE). Além da reso-
lução do VBC, a evolução da tabe-
la precisa considerar que a catego-
ria tem o menor piso e teto do
funcionalismo.

Poucos avançosPoucos avançosPoucos avançosPoucos avançosPoucos avanços
O secretário de Recursos Hu-

manos do MPOG, Duvanier Paiva,
reconheceu que, na tabela em vi-
gor, o segmento que precisa de tra-
tamento é o de Classificação E,
onde está concentrado o maior nú-
mero de VBC. Mas alega que o go-
verno não tem como bancar o im-

pacto financeiro de R$ 9 bilhões
devido à estrutura da tabela, vin-
culada a uma matriz única. Ele
propôs o congelamento do VBC de
forma que a tabela não incorpore o
que ainda não foi absorvido.

O secretário disse que não há
montante a ser apontado ainda
porque é preciso ser construído no
processo de negociação. Mas que
continuarão buscando propostas e
que o limite do processo de negoci-
ação será em meados de agosto.

Sobre o plano de saúde, o re-
presentante do governo disse que
já havia acordo entre MEC e MPOG
de destinar R$ 400 milhões parce-
lados para implantação do plano
nas IFES a partir de 2008. Mas que
podem antecipar a implantação

para 2007. Ele se comprometeu a
apresentar resultado quanto ao
plano até meados de julho.

O secretário disse que a resolu-
ção apontada de parte do eixo
emergencial – plano de saúde para

Uma delegação formada por
integrantes da  ConLutas (Coorde-
nação Nacional de Lutas) e outras
entidades dos movimentos sociais
retornaram do Haiti, país da Amé-
rica Central, após uma semana de
estada. O objetivo da missão foi
conhecer a realidade do povo mais
pobre das Américas e denunciar a
ocupação militar e suas conse-
qüências. A ConLutas promove de-
bate com a delegação nesta terça-
feira, 10, às 19h, no Sindsprev.
Composta por 20 pessoas – entre
sindicalistas, representantes dos

Militantes vão ao Haiti denunciar as
conseqüencias da ocupação militar

movimentos estudantil e popular,
aposentados e jornalistas –, a dele-
gação foi ao Haiti pressionar tam-
bém pela retirada das tropas brasi-
leiras e da Organização das Nações
Unidas (ONU). Um manifesto as-
sinado por sindicatos, parlamen-
tares e intelectuais pedindo a saída
das tropas brasileiras do país foi
entregue às autoridades haitianas.
Segundo o manifesto, “(...) a in-
tervenção no Haiti fere a soberania
de vosso povo, permitindo ao im-
perialismo explorá-lo ainda mais
e transformar o território haitiano

em uma plataforma de exportação
dos produtos das empresas multi-
nacionais (...).

HistóricoHistóricoHistóricoHistóricoHistórico
O Haiti está sob ocupação mi-

litar de tropas da ONU, comanda-
das pelo exército brasileiro, desde
1º de julho de 2004. A missão da
ONU desembarcou no Haiti pouco
depois de o então presidente Jean-
Bertrand Aristide ter sido derruba-
do por uma rebelião armada. O
país teve eleições no ano passado,
mas continua com problemas para

controlar a violência. A missão da
ONU pretende permanecer no Hai-
ti por mais quatro anos, tempo pre-
visto para ocorrer novas eleições pre-
sidenciais.

O Haiti é um país com história
semelhante à da maioria dos colo-
nizados da América. Explorado pe-
las potências mundiais, foi dispu-
tado e dividido por França e Espa-
nha até o final do século XVII. Após
uma revolta liderada pelos pró-
prios escravos, o país anunciou a
abolição, primeiro passo para a in-
dependência, que veio em 1803. A

partir daí, o país travou disputas
territoriais com a vizinha Repú-
blica Dominicana e vivenciou
uma série de golpes de Estado,
que culminaram em uma suces-
são de ditaduras. Com a supres-
são dos direitos do povo, aliada à
instabilidade política, grupos ar-
mados foram formados e ao lon-
go dos anos passaram também a
controlar territórios e promover
ações violentas. E em fevereiro de
2004 o conflito interno se agra-
vou, culminando com a deposi-
ção de Aristide.

A cerimônia de abertura dos Jo-
gos Pan-Americanos no Rio de Janei-
ro, sexta-feira, 13, vai ser acompa-
nhada de protestos nas ruas contra os
projetos do governo Lula que retiram
direitos dos trabalhadores. Todas as
categorias que estão em greve ou não,
mas que serão atingidas pelas medi-
das do governo, estarão juntas nesse

Bilhões para o Pan, “bala” para os
trabalhadores e violência para o povo
Sexta-feira, 13 de julho,  o Rio de Janeiro vai ser palco de uma grande manifestação de trabalhadores contra o governo e pela vida. Estaremos lá.

ato nacional. A concentração é a par-
tir das 11h, em frente à Prefeitura do
Rio. O Comando Local de Greve da
UFRJ elegeu esta atividade como prio-
ridade desta semana.

Os principais alvos do protesto
que reunirá trabalhadores da cidade e
do campo, estudantes, movimento
popular e sindical – são: combate e

denúncia à violência policial; crimi-
nalização dos movimentos sociais e
o genocídio contra a pobreza. A ma-
nifestação defenderá também a der-
rubada do PLP 01, que congela os
salários dos servidores por 10 anos, e
reafirmará a posição contrária às re-
formas trabalhista e previdenciária.
No Rio, será denunciada a tentativa

do governo de jogar a greve dos servi-
dores na ilegalidade.

Bandeiras da cidade e do campoBandeiras da cidade e do campoBandeiras da cidade e do campoBandeiras da cidade e do campoBandeiras da cidade e do campo
Caravanas virão para o Rio para

reforçar o ato que reafirmará as
bandeiras de luta da cidade e do
campo que combatem as reformas
neoliberais, a política econômica

do governo federal; a defesa da
manutenção e a ampliação dos di-
reitos dos trabalhadores e o direito
de greve. Participam da manifes-
tação: ConLutas, Intersindical,
CUT, Andes-RJ, Assembléia Popu-
lar, Justiça Global, MST, Rede Con-
tra a Violência, SINTUFRJ, Sepe,
Sintrasef, entre outros.

Os estudos técnicos, para a Federa-
ção, devem se limitar às alternati-
vas de evolução da tabela. Que po-
dem ser várias, desde que seja man-
tida a matriz única. “Não fizemos
greve para que o Planejamento ques-
tionasse a lógica da Carreira”, disse-
ram os representantes da Fasubra.

Fasubra não aceita questionamento
à lógica da Carreira

De qualquer forma, a Fasubra
cobrou a formalização das propos-
tas já apontadas pelo governo. Mas
deixou claro que é preciso avançar
mais. Estão indicadas para esta se-
mana, data de reunião do GT técni-
co e da mesa de negociação, ainda a
serem informadas.

2007 e não-absorção do VBC - são
elementos com que pode acenar
positivamente, e reafirmou a pos-
sibilidade de conclusão da nego-
ciação antes da elaboração do Or-
çamento da União de 2008.
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Em ação de mobilização em
unidades do campus do Fundão,
o Comando Local de Greve (CLG),
na segunda-feira, 2, constatou
que grande parte dos técnicos-ad-
ministrativos do Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS) aderiu à pa-
ralisação. A biblioteca no bloco
L, onde trabalham 20 funcioná-
rios, é um exemplo: está fecha-
da. Na porta, um cartaz avisa:
“Estamos em greve”. Os dois re-
cepcionistas terceirizados têm
ordens de atender somente para
devolução de livros tomados em-
prestados por estudantes.

Nesse dia, no Departamento
de Recursos Humanos (DRH) da
Faculdade de Farmácia apenas
duas técnicas-administrativas ti-
nham ido trabalhar. Mesmo as-
sim, só para lançar freqüência e
a avaliação de progressão. “Só vie-
mos por causa do pagamento,
pois não podemos prejudicar nos-
sos colegas, mas já estamos indo
embora”, informou a chefe do
setor, Isabel Cristina Carneiro.
Ela não perde uma assembléia
no Quinhentão e nenhum ato de
rua da greve, desde a deflagração
do movimento.

Diretor apóia a greveDiretor apóia a greveDiretor apóia a greveDiretor apóia a greveDiretor apóia a greve
O diretor da Faculdade de Far-

mácia, Carlos Rangel Rodrigues,
fez questão de ir à assembléia no
Quinhentão no dia seguinte, para
expressar a integrantes do CLG
sua posição favorável à greve da
categoria. “Apoio integralmente
a greve e os técnicos-administra-
tivos. Na minha unidade eles se
revezam atendendo somente a
atividades essenciais como a au-
ditoria interna que já estava em
andamento, lançamento de fre-
qüência e alguma outra deman-
da acadêmica urgente, mas a se-
ção de ensino está fechada”, afir-
mou. Cerca de 60 pessoas traba-
lham na Farmácia.

Jeitinho de greveJeitinho de greveJeitinho de greveJeitinho de greveJeitinho de greve
O chefe do escritório de Ma-

nutenção do CCS, Ivan Ferreira
Lima, informou que só atende a
emergências e com apenas três
das sete oficinas funcionando:
hidráulica, elétrica e refrigera-
ção. “Só acionamos as outras
em caso excepcional, como por
exemplo a marcenaria se uma
porta for arrombada. Mas no
geral a nossa principal preocu-
pação é com os bichos dos bioté-
rios. Não pode faltar nada para
eles, por isso fazemos plantão
para correr e fechar um registro
com defeito ou trocar um vidro
partido”, explicou Ivan.

O RH da Decania segue o

Corpo a corpo pela adesão à
greve e participação nas atividades

exemplo dos demais locais de tra-
balho, segundo Ana Karla das Vir-
gens Queiroz. “Aqui trabalham
seis pessoas, e eu só estou aqui,
hoje, para lançar as avaliações”,
justificou. Ana Karla também fez
questão de frisar que vai a todas
as assembléias e aos atos de mo-
bilizações do CLG. Na seção de
pessoal da Faculdade de Medici-
na só três funcionários estavam
trabalhando naquele dia e tam-
bém para lançar as avaliações,
conforme assegurou a chefe Vâ-
nia Rocha.

Nutrição com problema?
Os funcionários do Insti-

tuto de Nutrição recomenda-
ram ao CLG conversar com a
direção da unidade. Na Fa-
culdade de Odontologia, os
trabalhadores da Coordena-
ção de Graduação e Corpo
Discente pararam. A porta es-
tava fechada com um cartaz
da greve afixado. A Secretaria
Acadêmica, segundo Leon
Arantes, o “plantonista do
dia”, só atende o público para
situações urgentes. Mas

Leon, como outros trabalhado-
res do CCS recém-concursa-
dos em estágio probatório, ain-
da temem represálias por ade-
são à greve. Mais uma vez o
CLG explicou que eles não cor-
rem riscos, principalmente de-
pois do apoio público do Con-
selho Universitário ao movi-
mento.

Esquema de revezamento
também foi montado pelos téc-
nicos-administrativos do Insti-
tuto de Ciências Biomédicas

(ICB). “Só fazemos serviços
internos para cumprir alguns
prazos. Mas não estamos
atendendo o público”, infor-
mou a funcionária da Secre-
taria de Graduação, Denise
Martins Borges. Já no Institu-
to de Microbiologia, por conta
de demandas acadêmicas,
em alguns setores o regime
de plantão ainda persiste,
mas a expectativa é que aca-
bem agora com o fim do se-
mestre letivo. “Tenho meus
dias de greve”, disse em tom
de brincadeira a chefe de ser-
viço, Safira Farache.

Fotos: Niko Júnior



MST visto de perto
 Havia quase 18 mil partici-

pantes no Congresso. Algo de raro
na atualidade, em que encontros
tendem a ser de delegados-repre-
sentantes. Não havia votações nem
deliberações, a não ser a Carta que
foi elaborada pelo Congresso e já
divulgada. A carta foi debatida por
todas as delegações no trajeto para
o evento, que, em alguns casos, foi
bastante longo, pois todos segui-
ram para Brasília de ônibus. De-
pois de sistematizada, foi relida e,
finalmente, aprovada pelo conjun-
to do movimento. 

MilitantesMilitantesMilitantesMilitantesMilitantes
Sabemos quem são os militan-

tes do MST – uma população pobre,
simples e sistematicamente descon-
siderada e desqualificada no país.
No entanto, deram não apenas uma
aula, mas uma universidade intei-
ra de organização, capacidade e in-
teligência.  

As instalaçõesAs instalaçõesAs instalaçõesAs instalaçõesAs instalações
O estádio onde se realizou o en-

contro fica num local muito inós-
pito. Cada delegação levou suas ten-
das e barracas coletivas, assim como
os alimentos e o equipamento de
cozinha (panelas, botijões de gás).
Voltarei mais adiante ao tema ali-
mentação. 

Instalaram um enorme acam-
pamento, com barracas de diversos
tipos: dormitórios coletivos, cozi-
nhas das delegações estaduais e bar-
racas regionais, onde se vendia ar-
tesanato e a produção do próprio
MST. Havia barracas brancas, pre-
tas, listadas de azul e branco, em
suma, o ambiente tornou-se sim-
pático e acolhedor. Nas barracas
das regiões, serviam, a quem qui-
sesse, excelente comida regional, a
preços baratíssimos. Não tive tem-
po de experimentar todas elas, mas
a barraca Amazônica, lindamente
decorada com artesanato local e
forrada com teto de palha, fez o
maior sucesso. Comi pato ao tucu-
pi e provei, enfim, do verdadeiro
tacacá.

Além disso, uma grande tenda
da saúde, em local central, divul-
gava as atividades de saúde do MST
e fazia primeiros socorros. Era se-
cundada nessa tarefa por um am-
bulatório instalado no próprio es-
tádio, com uma sala reservada na
sombra para o atendimento àque-
les que se sentiam mal. 

Vale lembrar que estamos no
período seco em Brasília. Fazia ex-
tremo calor durante o dia (acima
de 30 graus) e, à noite, a tempera-
tura caía drasticamente (na noite

em que eu estava lá, em torno de 12
graus), além da secura. Essa secura
provoca sangramentos de nariz e de-
sidratação, mas aparentemente os
militantes estavam instruídos da
importância de se hidratarem. De-
vem, entretanto, ter sentido frio em
suas barracas, à noite. De dia, o ca-
lor sob o sol era insuportável. Quase
todos portavam chapéus de palha. 

A alimentaçãoA alimentaçãoA alimentaçãoA alimentaçãoA alimentação
O mais impressionante foi a or-

ganização para a alimentação de
todo esse povo. Em conversas, me in-
formaram que em outros eventos po-
pulares em Brasília, houve sérios pro-
blemas de saúde com a alimentação,
fornecida através de quentinhas. Al-
gumas azedavam, outras eram des-
balanceadas ou com comida muito
gordurosa, provocando dificuldades
de digestão em muitos participantes,
que passavam mal. Além de cara,
ruim. Resolveram, portanto, que fa-
riam tudo. Levaram seus equipamen-
tos e a alimentação, incluindo fru-
tas. Fotografei apenas as melancias e
os cocos, que chamavam a atenção.
Mas havia muitas outras frutas.
Muitas delegações traziam seus pró-

prios produtos, resultado de uma re-
forma agrária ainda muito incom-
pleta e incipiente. Mas alimentícios
e saudáveis. 

Cada delegação estadual ficava
encarregada de assegurar a alimen-
tação de seus militantes. Para tan-
to, instalaram inúmeras cozinhas,
muitas delas numa linha contínua,
onde cada uma preparava seus pra-
tos. Providenciaram caixas dágua
próximas, para a limpeza. Os mili-
tantes levavam seus pratos, canecas
e talheres – o que reduz a sujeira
provocada pelo excesso de descartá-
veis, mantendo a limpeza do ambi-
ente e dos próprios utensílios. O re-
sultado era realmente impressionan-
te. Além disso, a acompanhar, ha-
via bastante homens e jovens  parti-
cipando das cozinhas coletivas. Essa
foi uma agradável surpresa. 

MulheresMulheresMulheresMulheresMulheres
O machismo brasileiro tende a

prender as mulheres em atividades
que se tornam subalternizadas. Apa-
rentemente, o trabalho do MST co-
meça a produzir resultados. Ele sabe
que, sem as mulheres e sem os jovens
não haverá movimento social capaz

Virgínia Fontes, professora de História da UFF, faz um relato
emocionado do que viu no 5º Congresso Nacional do

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),  de 11
a 15 de junho, em Brasília, o qual  nesta edição reproduzimos

algumas partes.

de se manter ao longo do tempo. 
Considero que, quando é possível

fazer as boas coisas da vida em co-
mum (e se comer é um dos maiores
prazeres, a sua preparação antecipa o
prazer) homens e mulheres juntos,
jovens e menos jovens, isso anuncia
novas e boas possibilidades. A de que
as mulheres também participem das
decisões, por não mais estarem isola-
das dos demais. Sobretudo, permite
compreender que as tarefas até aqui
consideradas como domésticas e, por-
tanto, subalternizadas, são, na verda-
de, aquelas que asseguram os prazeres
cotidianos (limpeza, alimentação, la-
vagem de roupa). Local agradável,
boa comida e roupa cheirosa! Quem
sabe, algum dia compreenderemos
que as hierarquias nas quais classifi-
camos tais atividades – no mais bai-
xo nível da escala hierárquica – está
completamente equivocada e que par-
tilhá-las é descobrir o próprio gosto
da vida.     

EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação
Acompanhei poucos dias do En-

contro. Assim, vou destacar duas ati-
vidades importantes, das quais pude
participar. A primeira delas, o Ato

ORGANIZAÇÃO, unidade e certeza do que querem. Marcas da militância por terra e trabalho

“Não farei aqui uma avaliação propriamente política dos comunicados do Encontro. Me limito a dizer
que me fez enorme bem encontrar tantos companheiros engajados seriamente na militância. Que
precisamos aprender com o MST, com sua organicidade, sua perseverança militante, sua
preocupação com a incorporação de grandes massas nos processos mais expressivos da
organização, sua preocupação com uma cultura viva e ativa, sua atenção às formas mais cotidianas
pelas quais se pode avançar na socialização ou recuar para a reprodução impensada das
segregações dominantes.”

sobre Educação. O MST está lan-
çando uma campanha nacional
de erradicação do analfabetismo em
todos os seus assentamentos e acam-
pamentos. Divulgaram o compro-
misso simbólico de forma muito
criativa: o texto do projeto e do  com-
promisso vinha colado a um lápis,
distribuídos aos milhares de  parti-
cipantes do evento. O objetivo é am-
bicioso e justo. Deverá se defrontar,
porém, com muitas dificuldades. 

Em conversas com companhei-
ros, soube que, no Rio de janeiro, o
índice de analfabetismo é alto e
variável. Nos assentamentos em
Campos, algo como 15%; no Rio,
em torno de 10%, que, em algumas
favelas, sobe para 17%. No entanto,
os índices de analfabetismo funci-
onal são altíssimos – em Campos,
em torno de 60%!  Parece-me que a
tarefa a que se propõem, por en-
quanto, é de enfrentar o analfabe-
tismo e não essa massa maior de
iletrismo. Isso, entretanto, signifi-
ca que deverão em breve defrontar-
se com a seqüência do processo de
alfabetização – e eles sabem disso.
Resta saber como poderemos con-
tribuir para esse megadesafio.
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