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ASSEMBLÉIA GERAL, nesta terça-feira, dia 31, às 10h, nas escadas da Reitoria

Negociação não dá em nada

Mais de mil em Brasília
Mais de 1.300 trabalhadores das universidades públicas federais em greve de todo país foram a Brasília cobrar do governo Lula
resposta para suas reivindicações. A luta, iniciada há 60 dias, é contra o congelamento de salários, a criação das fundações

COMBINAÇÃOCOMBINAÇÃOCOMBINAÇÃOCOMBINAÇÃOCOMBINAÇÃO
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Ganância das empre-
sas aéreas e desorgani-
zação do governo estão
por trás dos acidentes
aéreos que matam em
massa.

Página 8

MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE

UFRJ impõe condições para a realização das
obras do Canal do Cunha. Saneamento e urba-
nização da Vila Residencial estão entre elas.
Página 6

PPPPPARAÍSO DOS RICOSARAÍSO DOS RICOSARAÍSO DOS RICOSARAÍSO DOS RICOSARAÍSO DOS RICOS

Enquanto a economia cresce 3%, a expan-
são do consumo dos ricos em 2006 foi de 32%,
graças à política de juros altos do governo fe-
deral. Página 5
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Central vai realizar uma enquete para saber
a posição de deputados e senadores sobre pro-
jetos de interesse dos trabalhadores. Página 2
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Enquanto os Jogos
encantavam o Brasil,
moradores de favelas
cariocas eram submeti-
dos ao cerco policial.

Página 7

O governo está provocando. Na última reunião no Ministério do Planejamento, ao contrário do que tinham

prometido, os representantes do governo Lula não apresentaram nada de concreto.

Na assembléia desta terça a reunião será avaliada e os rumos do movimento serão traçados.              Página 4

estatais e pelo aprimoramento da carreira. O SINTUFRJ enviou dois ônibus com 80 companheiros para participar das manifestações. Página 3

Movimento social foi às
ruas denunciar o fato
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Olho nos parlamentares
A Central Única dos Trabalhado-

res realizará enquete com parlamen-
tares sobre temas de interesse dos tra-
balhadores que estão em debate ou
em tramitação no Congresso Nacio-
nal. O objetivo é pressionar os parla-
mentares a responder sobre sua posi-
ção nos temas propostos pela CUT e
até a votar a favor. Quem não respon-
der, ou mostrar-se contrário, será con-
siderado contra os trabalhadores.

A divulgação desses resultados se
dará no dia 15 de agosto, Dia Nacio-
nal de Mobilização da CUT, em Bra-
sília. Panfletos serão distribuídos
também nos estados, nas entidades
sindicais e outras organizações. As res-
postas deverão ser enviadas à CUT
Nacional até o dia 10 de agosto. Os
trabalhadores precisam saber quais
são os parlamentares a favor ou
contrários às proposta entre as quais:
 Manutenção do veto do presiden-

te Lula à Emenda 3;
 Retirada do PLP 01/2007;
 Retirada do projeto das funda-

ções estatais de direito privado –

PLP 092/2007;
 Mudanças na política econômi-

ca, com redução dos juros e do
superávit primário, para aumentar
o orçamento da União com políti-
cas sociais e geração de empregos;
 Alteração do artigo 522 da CLT,

visando garantir liberdade e auto-
nomia sindical;
 Direito irrestrito de greve;
 Negociação coletiva no serviço

público;
 Previdência pública universal

com ampliação de direitos;
 Reforma agrária e incentivos à

agricultura familiar – aprovação
da atualização do índice de pro-
dutividade;
 Fortalecimento e ampliação da

educação pública, com aprovação do
piso salarial profissional nacional;
 Redução de jornada sem redução

de salário;
 Recomposição das perdas das

aposentadorias;
 Aumento real de salário para

todos os trabalhadores.

Ciclo de debates
O Instituto de Solidariedade Brasil (ISB), organização não-governamental

fundada em 2006, voltada para a defesa dos direitos humanos no Brasil e na
América Latina, vai promover no Instituto de Filosofia de Ciências Sociais o
ciclo de debates “O Valor da Solidariedade”. O evento conta com a
colaboração do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana
e IFCS. As palestras serão realizadas todas as segundas-feiras, a partir do
dia 6 de agosto, às 17h, no Salão Nobre do IFCS. Endereço: Largo de São
Francisco, 1, Centro, Rio de Janeiro.

Cerca de 27 mil pessoas, em nove esta-
dos, participaram das mobilizações no dia
25 de julho, Dia do Trabalhador Rural,
para cobrar mudanças na política agrária
do Estado. As ações fazem parte da Jorna-
da Nacional de Lutas da Via Campesina,
que exige o assentamento de 150 mil fa-
mílias que estão acampadas em todo o
Brasil, como também infra-estrutura para

os assentamos, como crédito para habita-
ção, produção, assistência técnica, educa-
ção e saúde. No Rio de Janeiro, 100 famí-
lias sem terra ocuparam uma agência da
Caixa Econômica Federal em Campos dos
Goytacazes, no Norte Fluminense. As fa-
mílias pedem a liberação de recursos para
financiar as lavouras e cobram mais cré-
ditos para a agricultura familiar.

Protestos no Dia do Trabalhador Rural

Entre os dias 12 e 18 de agosto será reali-
zada no Rio a 64ª Semana Oficial da Enge-
nharia, da Arquitetura e da Agronomia. O
tema deste ano será “Pensar o Brasil. Educar
e Inovar: Responsabilidade Social”. O local
do evento é RioCidadeNova Convention Cen-

Semana de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia

ter, na Av. Paulo de Frontin, 1, Cidade Nova.
Inscrições pelo site www.soeaa.org.br. A orga-
nização é do Conselho Federal de Engenha-
ria e Arquitetura (Confea) e Conselho Regio-
nal de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia do Rio de Janeiro (Crea-RJ).

Diversas entidades enviaram um docu-
mento à Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos da OEA (Organização dos Esta-
dos Americanos) denunciando a criminali-
zação da pobreza no Rio de Janeiro.  Esta
política, executada por uma das polícias que
mais matam no mundo – entre 1997 e 2006,
oficialmente, foram assassinadas 7.244 pes-
soas no estado - , vem resultando em ações
chamadas pelas organizações de defesa dos

OEA: denúncia contra operação
no Complexo do Alemão

direitos humanos de “extermínio estatal”.
Com dados e diversos relatos que apontam

para execuções sumárias que teriam sido co-
metidas pela polícia durante a operação no
Complexo do Alemão, dia 27 de junho, as
organizações descrevem a gravidade da situa-
ção e solicitam uma visita da Comissão ao
Rio para investigar e apurar as denúncias,
assim como cobrar do Estado brasileiro e do
governo do Rio de Janeiro respostas ao ocorrido.

No último dia 25 de junho a diretora
do Instituto de Bioquímica Médica da
UFRJ, Débora Foguel, apresentou um pro-
jeto para a criação de um novo prédio no
Centro de Ciências da Saúde (CCS), que
ficará localizado atrás do Bloco H. Segun-
do ela, este novo prédio faz parte de um

CCS receberá novo prédio

OLHAR VIGILANTE. Acompanhar a posição dos parlamentares é uma forma de pressão

projeto maior, que visa expandir todo o
conjunto do CCS. “Nosso espaço está limi-
tando o crescimento das atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão”, informou a dire-
tora. A obra engloba a criação de novos
laboratórios, salas de aula, anfiteatros e
salas de convivência.

Entrevistas: professor de geografia
As entrevistas para o processo de seleção

para professor de Geografia do Curso Pré-Vesti-
bular do SINTUFRJ serão realizadas das 10h às

12h desta sexta-feira, dia 27, na sede do SINDI-
CATO – Av. Brigadeiro Trompowisky, s/nº, na
Cidade Universitária, na Praça da Prefeitura.
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Reunião com o Ministério do Planejamento não dá em nada – página 4
O PAN que ninguém viu foi repressão para os pobres no Rio – página 7
Empresas aéreas colocam o lucro à frente da segurança – página 8

A praça é do povo
Técnicos-administra-

tivos há mais de 60 dias
em greve mostraram dis-
posição de luta na Capi-
tal Federal. Mais de
1.300 trabalhadores das
universidades públicas
federais em greve de
todo o país foram a Bra-
sília cobrar do governo
Lula atendimento de
suas reivindicações de
forma efetiva. O movi-
mento ultrapassa 60 dias
sem uma proposta con-
creta para solução da pa-
ralisação

 “Apesar de o governo jogar com
o nosso desgaste, a caravana mos-
trou a disposição de luta da base.
Acreditamos que os companheiros
de volta aos seus locais de trabalho
possam despertar maior vigor no
movimento”, avalia um dos respon-
sáveis pelas caravanas e representan-
te do SINTUFRJ, Rogério Batista,
eletrotécnico há 24 anos na UFRJ,
integrante do Comando Nacional
de Greve e um dos coordenadores de
infra-estrutura das caravanas.

Ações de peso, que dêem visibi-
lidade e mostrem a força da greve,
são mais do que necessárias neste
momento. Rogério exemplificou
a radicalização na UnB, onde os
trabalhadores decidiram não rea-
lizar as matrículas dos estudantes

para o próximo semestre. “Isso cha-
mou a atenção de toda a imprensa
para o movimento. O Comando
Nacional de Greve deu várias entre-
vistas a rádios e Tevês explicando
os motivos da greve e a falta de
propostas do governo”, disse. As ca-
ravanas permaneceram durante
dois dias em Brasília (25 e 26 de
julho) e os companheiros realiza-
ram intensas atividades na Espla-
nada dos Ministérios e pelas ruas
de Brasília.

Na quarta-feira, 25, os carava-
nistas permaneceram até a meia-
noite em frente ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG) para acompanhar a
reunião que ocorria desde o no iní-
cio da noite. Na quinta-feira, 26,
logo pela manhã, tomaram café
em frente ao MEC, promoveram
apitaço e saíram depois do almoço
em passeata pelos Ministérios. No
caminho pararam no Ministério
da Saúde para protestar contra o
projeto de fundação estatal de di-
reito privado enviado pelo governo
ao Congresso Nacional.

Os trabalhadores da UFRJ em-
barcaram em dois ônibus. Nin-
guém interessado em ir a Brasília
ficou de fora. Houve apenas um
caso de um funcionário que não
pôde embarcar. Ele estava sem do-
cumento, o que contraria as nor-
mas da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT).

NO GRAMADO DE BRASÍLIA. Funcionários, no Planalto cobrando o governo bem de perto

DISPOSIÇÃO. Cerca de 80 companheiros embarcaram em dois ônibus na caravana

Lula hostilizado no Nordeste

Truculência
no hospital

A popularidade de Lula no Nor-
deste não foi suficiente para livrá-lo
do protesto e da vaia de servidores em
greve. Em Aracaju, onde foi anunciar
a liberação de verbas do Plano de

Aceleração do Crescimento (PAC), foi
vaiado pelos servidores do Incra, em
greve há 60 dias (veja matéria na
página 5). Foi a primeira vez que
Lula recebeu vaias em visita a um

estado do Nordeste. Na saída do even-
to, servidores de outros órgãos federais
em greve e alunos da Universidade
Federal de Sergipe também protesta-
ram contra o presidente.

Uma das tarefas do movi-
mento na UFRJ nos últimos 60
dias tem sido a de esclarecer os
usuários dos hospitais univer-
sitários sobre as conseqüências
de uma eventual privatização
dessas instituições, como quer
o projeto do governo. Na terça-
feira, dia 24,  os companhei-
ros, que pela manhã bem cedo
se dedicavam mais uma vez a

essa ação, encontraram no
chefe de segurança do Hos-
pital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho um indese-
jável obstáculo. Ele investiu
contra os companheiros que
procuravam esclarecer a po-
pulação sobre o assunto, cri-
ando um tumulto desneces-
sário que acabou impedin-
do a atividade.

O Caravaneiro
É ali o lugar onde os ideais tomam mais força para que
se continue as lutas.
Esses guerreiros se doam, abdicando de seus lares, do
aconchego de suas famílias e do seu dia-a-dia; simples-
mente por acreditar que a sua participação é o combus-
tível para manter acesa a chama da perseverança.
O caravaneiro, em quase a sua totalidade, não é um
orador em potencial, mas a sua presença vale mais que
mil palavras.
O caravaneiro em geral não é presença nas mesas
negociadoras.
Mas o seu grito de guerra ecoa nos ambientes
negociadores.
O caravaneiro sofre nas viagens longas, no frio dos
acampamentos.
Mas mesmo assim suporta tudo, pois a sua luta é fortifi-
cada pelos que ficam na torcida por vitória.
Assim é o caravaneiro que representa com garra a sua
categoria.
E lá vamos nós!!!

Eliézer HiginoEliézer HiginoEliézer HiginoEliézer HiginoEliézer Higino
Instituto de Microbiologia-UFRJInstituto de Microbiologia-UFRJInstituto de Microbiologia-UFRJInstituto de Microbiologia-UFRJInstituto de Microbiologia-UFRJ

ESTE FUNCIONÁRIO agiu
contra trabalhadores da UFRJ

Foto: Raquel Carlucho

Fotos: Niko Júnior

Foto: Divulgação
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Governo quer ganhar no cansaço
Numa tática em que procura ganhar tempo, secretário do MPOG, Duvanier Paiva, diz que
governo não tem dinheiro. Próxima reunião foi marcada para quarta-feira, dia 1º

O governo está pro-
vocando. Na última reu-
nião – no Ministério do
Planejamento (MPOG),
dia 25 –, ao contrário do
combinado, seus repre-
sentantes não aponta-
ram nada de concreto,
apesar da reunião ter
começado às 19h e se-
guido até quase meia-
noite. Fez simulações,
mas não disse que con-
cordava; não apontou
montante e está tentan-
do empurrar a Fasubra
para a quebra da matriz
salarial e ainda aposta no
desgaste da greve. A ca-
ravana, neste contexto,
foi providencial. Mos-
trou que a categoria tem
fôlego. A pressão tem
que continuar, porque
nesta quarta e quinta-fei-
ra serão realizadas no-
vas reuniões

No jogo de gato e rato que se
instalou na mesa de quarta-feira,
25, uma coisa o comando da greve
pôde identificar: o governo consi-
dera alta a repercussão de R$ 3,7
bilhões (resultado de um dos en-
saios que fez) e diz que não tem
esse dinheiro, segundo Duvanier
Paiva, secretário de Recursos Hu-
manos, que representou o MPOG.

“Então, o que tem?” - pergun-
tou a Fasubra. Mas isso, o governo
não diz. “A gente sabe que é menos
de R$ 3,7 bilhões e isso não resolve
a greve. Precisamos agora atuar em
outros caminhos, como no Minis-
tério da Fazenda e Casa Civil”, diz
o coordenador da Fasubra Paulo
Henrique.

A Central Única dos Trabalha-
dores, na reunião das centrais com
o presidente Lula, protestou contra
o tratamento do governo em rela-
ção à greve. Cobrou do presidente e
do Ministério do Planejamento
que o governo apresente valores na
mesa de negociação.

Paulo Henrique, avalia que o
MPOG está na lógica de cansar o
movimento. “Agora, o que ele não
sabe é que o nosso movimento não
cansa. A vinda de caravanas – em
que muitos enfrentaram 40 horas
de viagem – é a prova de que a
categoria está com disposição. Foi
fenomenal a participação. Uma
injeção de ânimo”, comemorou o
dirigente.

A próxima reunião, em que se-
rão destinadas simulações, ficou
prevista para esta quarta-feira, dia
1º. Se as negociações avançarem,
na quinta-feira, pode haver outra,
talvez mais política.

Outro efeito da caravana, se-
gundo Paulo, foi o Comando ter
conseguido uma reunião com o

ministro da Educação para tratar das nego-
ciações e das fundações estatais (ocorrida na
sexta-feira, dia 27, às 10h30).

O PROCESSO NÃO É SÉRIOO PROCESSO NÃO É SÉRIOO PROCESSO NÃO É SÉRIOO PROCESSO NÃO É SÉRIOO PROCESSO NÃO É SÉRIO
“A reunião de ontem não teve nenhum

dado novo. Foi uma reunião dura, em que
fomos mais incisivos. O governo diz que há
consensos. Isso é brincadeira. Não tem ne-
nhum avanço. Uma repetição. Disseram que
a simulação mais cara que fizeram – de R$
3,7 bilhões – não era possível”, disse o coor-
denador-geral Luiz Antônio. Os representan-
tes da categoria disseram que o governo tem
dados e visualização da situação, mas não
apresenta elementos. “Como pode ser um
processo sério de construção coletiva? Não
pode ser sério. O governo disse não a R$ 9
bilhões e agora a R$ 3,7 bilhões. Então, qual
o divisor de águas? Tem que apresentar. No
final veio a idéia de simulações conjuntas
com os próprios componentes da mesa”, ex-
plicou Luiz Antonio, avaliando que o gover-
no quer vencer o movimento no cansaço,
para negociar por baixo. Ele destacou a im-
portância das atividades da caravana. “Essa
é a primeira. A Fasubra já fez três numa
greve. Tem muita luta pela frente. Muita
luta!”.

“REUNIÃO MAIS DIFÍCIL”“REUNIÃO MAIS DIFÍCIL”“REUNIÃO MAIS DIFÍCIL”“REUNIÃO MAIS DIFÍCIL”“REUNIÃO MAIS DIFÍCIL”
Foi o que avaliou a coordenadora Vera

Miranda, explicando que a Fasubra chegou
para fazer o que tinha sido combinado na
semana passada a respeito das simulações.
Mas o governo fez jogo duro. Acabou apre-
sentando algumas – dizendo que foram es-
tudos que a Fasubra pediu –, mas não se
comprometeu com nenhuma delas. E ainda
falou que o impacto orçamentário que re-
sultou de uma delas, de R$ 3,7 bilhões, está
fora de cogitação.

Ela também avalia que o governo está
empurrando a Fasubra para romper a ma-
triz, com a proposta de cinco tabelas separa-
das. Disse que entre os consensos está o reco-
nhecimento de que o piso tem que subir e de
que é necessário tornar o piso da classe E
mais atrativo. Mas cerrou fogo em como
resolver o problema da classe E sem o efeito
cascata e disse que se quebrasse a estrutura da
tabela se resolveria fácil o problema.

Sem compromisso
O governo apresentou alguns exercícios de ta-

bela: por exemplo, com a diferença de três e quatro
padrões entre o início de uma classe e outra e um
outro com a diferença entre a classe A e B de dois
padrões e da B em diante separada por três padrões.
Todas com piso de R$ 988 e step de 3,8%. Mas não
se comprometeu com nenhuma delas. E bateu na
repercussão de R$ 3,7 bilhões.

Logo, não apresentou parâmetro. A Fasubra
mais uma vez cobrou-os. Mas o governo seguiu
não se comprometendo com nada. Ao final acei-
tou a proposta de reunir uma comissão na próxi-
ma quarta e quinta-feira, provavelmente à noite
para simulações conjuntas, desta vez com propos-
tas de interpolações e repercussão financeira.

Mas segundo Vera Miranda, não há negociação
esta semana, e estas reuniões são técnicas.

COLOCARAM PIMENTACOLOCARAM PIMENTACOLOCARAM PIMENTACOLOCARAM PIMENTACOLOCARAM PIMENTA
Vera destacou ainda que o governo bateu duro

pela saída de greve  e quer cansar a categoria. “Acho
que botaram pimenta. A Fasubra tem cultura e
não sai da greve sem acordo. Acho que a Fasubra
tem que endurecer. O governo tem que dizer a que
veio. Não dá para ficar brincando de gato e rato.
Ele só diz o que não quer. Para mim o governo está
tentando fazer a Fasubra rebaixar a negociação”,
avalia Vera, explicando que seu objetivo é a quebra
da matriz salarial. “Estamos numa fase muito
delicada da greve. Algumas pessoas acharam que
teve retrocesso. Para mim, nem retrocesso nem
avanço. O governo mediu força com a Fasubra”,
diz ela, explicando que a caravana com mais de
mil participantes foi fundamental para mostrar
que a categoria estava presente no momento da
reunião. E é óbvio, segundo avalia, que o processo
vai exigir alerta para uma cobrança maior, salvo
se na quarta ou quinta-feira houver avanços consi-
deráveis.

“Para mim,

nem

retrocesso

nem avanço.

O governo

mediu força

com a

Fasubra”
Vera Miranda

QUARTA-FEIRA, 25 DE JULHO. Mais uma rodada de negociação em Brasília: distante de resultados positivos

Foto: Raquel  Carlucho
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CUT discute com Lula
congelamento salarial do
funcionalismo federal

     A retirada do PLP 01 (que con-
gela salários) e a regulamentação
jurídica de um sistema de negoci-
ação permanente no setor público
foram outros dois temas em que o
presidente Lula tratou com a dire-
ção da CUT na semana passada.
Em lugar de um limitador aos gas-
tos com a folha de 1,5% mais a
inflação, o governo afirmou estu-
dar a adoção de um índice baseado
na variação positiva do PIB. Lula,
acompanhado de diversos minis-
tros, garantiu também que vai ace-
lerar o envio da Convenção 151 da
OIT para ratificação e a elaboração
de um projeto de sistema de nego-
ciação coletiva.

 Presente  à audiência, o mi-
nistro da Saúde, José Gomes Tem-
porão, ouviu as argumentações de
Denise Motta Dau, secretária naci-
onal de Organização da CUT, con-
tra o projeto de criar fundações es-
tatais de direito privado no serviço
público. Entre as críticas, Denise
apontou o fato de que a construção
de carreira única na Saúde será in-
terrompida; que a luta por contro-

Reunião realizada entre re-
presentantes do comando de gre-
ve do Incra e do Ministério do
Planejamento terminou sem
acordo. Um termo de compromis-
so está sendo elaborado, mas o
texto ainda não foi concluído
porque tanto governo como ser-
vidores ainda divergem sobre al-
guns pontos. Entre os itens sem
acordo está a necessidade de re-
forçar a mão-de-obra no setor por
meio de concurso público. O uso
de avaliação de desempenho em
gratificação a ser criada também
é fruto de impasse.

     
A Condsef/CUTA Condsef/CUTA Condsef/CUTA Condsef/CUTA Condsef/CUT

Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Serviço Público
Federal defende que a gratifica-
ção a ser criada não tenha curva
forçada e nem limitação por mé-
dia. De sua parte, o governo insis-
te que a gratificação de desempe-
nho seja feita por pontuação, com
maior percentual para o compo-
nente institucional em relação ao

Incra: sem
acordo com o
governo

le social sobre o serviço público será
duramente atacada; que áreas so-
cial e historicamente afeitas ao
Estado sofrerão concorrência da
iniciativa privada; que os princípi-
os fundamentais de universalida-
de e eqüidade sofrerão novo revés,
desta vez com as bênçãos do gover-
no Lula. Temporão garantiu que
discutirá amplamente o projeto
com o movimento sindical.

IMPOSTO SINDICALIMPOSTO SINDICALIMPOSTO SINDICALIMPOSTO SINDICALIMPOSTO SINDICAL – Após o
reconhecimento das centrais sindi-
cais de trabalhadores, o fim do im-
posto sindical. Por causa da insis-
tência da CUT, manifestada ao lon-
go de sua história e repetida durante
a audiência entre a Presidência da
República e as centrais realizada na
última quarta (25), o governo fede-
ral concordou em desfazer as amar-
ras que mantêm o imposto sindical
e iniciar um processo que crie, defi-
nitivamente, a contribuição nego-
cial como forma de financiamento
da estrutura.

 “O movimento sindical está vi-
ciado, graças à contribuição com-
pulsória que sustenta sindicatos que

não têm representatividade nem pro-
movem lutas. O reconhecimento le-
gal das centrais é necessário, já que
nossa atuação nos deu legitimidade
política, mas não pode redundar em
acomodação. A CUT defende que a
forma de financiamento mude o
mais rapidamente possível”, afirma
o presidente da CUT, Artur Henrique.

 Artur, em sintonia com resolu-
ções da CUT, acredita que somente a
contribuição negocial, aprovada em
assembléia e com direito à oposi-
ção, é a maneira de financiar um
novo movimento sindical que eli-
mine os pelegos e privilegie a luta, a
representatividade e a negociação.
“Os ministérios que têm ligação
com o tema vão ter de acelerar o fim
do imposto e o estabelecimento da
contribuição negocial. Quem disse
isso foi o presidente da República,
durante a au-diência. Cabe à CUT
continuar cobrando”, conclui Artur,
cujo sindicato – Sinergia-CUT –
foi o primeiro do Brasil a eliminar o
imposto sindical e a estabelecer, por
iniciativa própria, a contribuição
negocial, há 16 anos.

individual. Se conseguirem supe-
rar esses impasses, o termo de com-
promisso poderá ser fechado e apre-
sentado para avaliação nas bases.

Para esta segunda-feira, a Con-
dsef convocou uma plenária ex-
traordinária que vai reunir repre-
sentantes do Incra de todos os es-
tados. Nesse encontro será decidi-
do o destino do movimento gre-
vista.

Corte de pontoCorte de pontoCorte de pontoCorte de pontoCorte de ponto
A exemplo de outros setores,

como Cultura, Ibama e Datasus,
que fecharam acordos recente-
mente com o governo, o Incra
também não sofreria corte de
ponto caso suspenda imediata-
mente a greve. A grande preocu-
pação apontada pela Condsef tra-
ta do tempo hábil para que o
governo libere a folha de paga-
mento. Caso não obtenha respos-
ta sobre o fim da greve, os servi-
dores correm o risco de não rece-
ber integralmente os salários re-
ferentes ao mês de julho.

Brasil: ‘paraíso dos ricos’ Meio
PIB“As fortunas brasileiras

souberam tirar proveito da
política econômica do gover-
no Lula. Para conter a infla-
ção, ele tem mantido as ta-
xas de juros em níveis astro-
nômicos, fazendo a alegria do
setor financeiro”, afirma o
jornal francês Le Figaro, em
reportagem veiculada no dia
24 de julho. Com o título
“Política econômica de Lula
faz a alegria dos ricos brasi-
leiros”, o jornal diz que o Bra-
sil é o “paraíso dos ricos”. Le
Figaro lembrou aos seus lei-
tores que enquanto a econo-
mia brasileira cresceu 3,7%
em 2006, o setor de luxo ex-
pandiu 32%.

O jornal informou que as
políticas sociais do governo fe-
deral, como o Bolsa-Família,
ajudaram a reduzir a pobreza,
embora “não tenham muda-
do a distribuição de renda no
Brasil”. A reportagem diz, ain-
da, que a Petrobras é seguida,
no ranking das maiores em-
presas do país, por três bancos:
Banco do Brasil, Bradesco e
Itaú. A reportagem termina in-
sinuando um aumento da vi-
olência, notando a expansão
das vendas de câmeras de se-
gurança e veículos blindados.

Segundo levanta-
mento do The Boston
Consulting Group (BCG)
junto à Receita Federal,
metade das riquezas do
Brasil se concentra nas
mãos de menos de 10%
da população. Os ou-
tros 50% são divididos,
de forma desigual, para
90% dos habitantes. Os
milionários brasileiros já
são apontados como os
mais ricos da América
Latina, possuindo, jun-
tos, o equivalente a US$
573 bilhões – mais da
metade do Produto In-
terno Bruto nacional.

Na comparação com
outros países em de-
senvolvimento, o Brasil
superou a Índia e a Rús-
sia em concentração de
renda. O agronegócio
foi um dos que mais
geraram milionários,
principalmente na re-
gião Centro-Oeste. Nor-
te e Nordeste já são
regiões disputadas por
empresas de luxo. Ma-
naus desponta como
paraíso das construto-
ras. Lá, apartamentos
já começam a ser ven-
didos com valor inicial
de R$ 2 milhões.
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UFRJ impõe condições para
obras no Canal do Cunha

Na sessão do dia 26, o Conse-
lho Universitário aprovou a parti-
cipação da UFRJ no Programa da
Secretaria de Meio Ambiente de
Revitalização, Urbanização e Re-
cuperação Ambiental dos Canais
do Fundão e Cunha. A resolução
considera que o benefício maior
do programa é a limpeza do canal
e melhores condições em toda a
região. Mas considera também que
para que isso ocorra, são necessá-
rias outras intervenções no cam-
pus – urbanas e de infra-estrutura
– que devem ser discutidas com o
governo do Estado, como o proje-
to Orla-Fundão, ações de sanea-
mento e urbanização na Vila Re-
sidencial e planejamento e im-
plantação de novas soluções de
acesso ao Fundão. E ainda apoio
ao custeio de ações de saneamen-
to, iluminação e segurança.

A resolução aprovada ainda
considera a necessidade urgente
de saneamento e dragagem do ca-
nal e que a intervenção deve ser
precedida por estudo de viabilida-
de técnica, ambiental e econômi-
ca. E decidiu autorizar a disponi-
bilização de áreas em torno do
campus para o depósito do mate-
rial retirado do canal, condicio-
nado a algumas exigências, como
cuidados e necessidade de acom-
panhamento e aval da UFRJ de

todas as etapas do projeto.
A UFRJ solicitará ao governo

do Estado o custo das várias solu-
ções para o depósito do material
retirado do canal.

O parecer do relator Almir Fra-
ga, com o adendo de resolução
preparado pelo reitor com alguns
conselheiros, foi aprovado levan-
do em consideração as contribui-
ções apresentadas durante a ses-
são, acompanhada atentamente
pelo subsecretário estadual do Meio
Ambiente, Antônio da Hora.

O conselheiro Agnaldo Fer-
nandes sugeriu que pontos como
a reivindicação de custeio de sa-
neamento, iluminação e seguran-
ça, ou a estimativa de custos da
cessão do terreno e a participação
da UFRJ em comissão que estuda-
rá os efeitos da intervenção esti-
vessem entre os condicionantes da
proposta. Alguns conselheiros
ponderaram que o maior benefí-
cio era a melhora das condições
do lugar. Outras ponderações
também foram levadas em conta
até a formulação da proposta con-
sensual.

Jéferson Salazar sugeriu que a
urbanização da Vila Residencial e
das vias de acesso seja discutida
também com o Município. A pro-
posta também foi anexada ao re-
latório.

O projeto busca restabele-
cer o padrão de circulação de
água na Baía de Guanabara
através da desobstrução mais
especificamente no canal do
Fundão, que contorna a ilha e
que está estagnado, com dra-
gagem de assoreamento e
fundos elevados de aterro, pai-
sagismos do entorno, redução
da contaminação e contenção
de detritos.

Obra é para desobstruir canal
O subsecretário Antônio da

Hora já havia apresentado o pro-
jeto ao Consuni em maio. Ele
apresentou proposta de disposi-
ção dos sedimentos contamina-
dos com o emprego de tubos de
geotexil (ou geobags) próprios
para acondicionamento dos re-
síduos e com capacidade de
drenagem do material líquido.

Estes tubos seriam empilha-
dos na margem do canal, numa

área entre a Linha Amarela e
a Linha Vermelha, atrás do CT.
No local, seria feita urbaniza-
ção e paisagismo na área,
que poderia ser usada, por
exemplo, como estaciona-
mento. Segundo o subsecre-
tário, a intervenção completa
pode estar concluída em 20
meses. A proposta paisagísti-
ca que arremata o projeto está
prevista para março de 2009.

Fundação estatal: discussão necessária

Reuni: prazo esta semana

Novo mandato

Até esta terça-feira, 31 de ju-
lho, pelo calendário aprovado pelo
Consuni para a discussão sobre a
proposta da UFRJ para o programa
de reestruturação e expansão das
universidades federais (Reuni), a

Reitoria deve apresentar seu ante-
projeto. O reitor explicou que está
cuidando pessoalmente da elabo-
ração da proposta que propõe mu-
danças consideráveis na vida da
universidade, como a unificação

de todas as unidades no Fundão.
Segundo o reitor, a proposta vai
trazer impactos no emprego, renda
e vida cultural da cidade, e que
pretende buscar apoio do Governo
do Estado.

 De 1º a 30 de agosto - Discussão ampla nas Unidades em processo organizado pelos
Centros.

 De 1º a 15 de setembro - Realização de 3 (três) audiências públicas (Fundão, Praia
Vermelha e Centro).

 De 15 a 22 de setembro - Elaboração do Projeto de Plano de Expansão e Reestruturação
da UFRJ, com base nas críticas e sugestões apresentadas ao longo do processo de
discussão.

 27 de setembro - Discussão e deliberação no CONSUNI sobre o Plano de Expansão e
Reestruturação da UFRJ.

Depois da apresentação dia 31, o calendário prevê:Depois da apresentação dia 31, o calendário prevê:Depois da apresentação dia 31, o calendário prevê:Depois da apresentação dia 31, o calendário prevê:Depois da apresentação dia 31, o calendário prevê:

A bancada técnico-admi-
nistrativa insiste que o Consu-
ni promova debate sobre fun-
dação estatal. O conselheiro
Roberto Gomes lembrou que na
sessão anterior do Colegiado,

os conselheiros já haviam ma-
nifestado a solicitação, inclusi-
ve com a menção de que o Con-
selho da UFF já se manifestara
contra o projeto do governo.
“Reforçamos o pedido para que

a universidade estude com cla-
reza e o Consuni tome posi-
ção”. O conselheiro Jéferson
Salazar foi enfático: “Gostaria
que o Conselho se posicionasse
contra as fundações estatais”.

     A substituição do professor
Carlus Tannus pela  professora da
Faculdade de Letras, Beatriz Re-
sende –, que coordena o Progra-
ma Avançada de Cultura Contem-
porânea (PACC) on line – para a
coordenação do Fórum de Ciência

e Cultura foi anunciada pelo rei-
tor. Aloisio Teixeira propôs  moção
de elogio à contribuição dada por
Tannus nos quatro anos que ficou
à frente do Fórum. Mas a moção
não chegou a ser apreciada por-
que a sessão foi suspensa.

A Editora UFRJ e o Fórum de
Ciência e Cultura convidam para o
lançamento do livro “Música, Soci-
edade e Política: Alberto Nepomu-
ceno e a República Musical”, de Ave-
lino Romero Pereira. O evento será
realizado na segunda-feira, 30, às
19h, no Salão Dourado do Fórum de
Ciência e Cultura. O endereço é Av.

O reitor da UFRJ, Aloísio Teixei-
ra, e a vice-reitora, Sylvia Vargas,
convidam a comunidade universi-
tária para a Sessão Solene do Conse-
lho Universitário, tendo em vista o

encerramento do mandato 2003-
2007 e início do novo mandato
(2007-2011). A cerimônia será na
próxima terça-feira, 31, às 10h, no
Salão Nobre do gabinete do reitor.

Lançamentos
Pasteur, 250, Praia Vermelha.

No dia 10 de agosto, às 18h, have-
rá o lançamento do novo livro de
Valério Arcary, “O Encontro da Revo-
lução com a História – O Socialismo
como Projeto na Tradição Marxis-
ta”. Local: IFCS, sala 106, Largo de
São Francisco. Realização: GETTHI-
MARX e ILAESE. Apoio SINTUFRJ.

Mudança no Fórum

CANAL DO CUNHA. Conselho Universitário quer que Vila Residencial seja beneficiada

Foto: Niko Júnior
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O PAN que ninguém viu
Enquanto os jogos eram realizados, moradores de favelas foram mantidos sob cerco policial

A realização de even-
to internacional como o
PAN é motivo de orgulho
para qualquer país. Mas,
no caso do Brasil, o im-
pacto positivo da reali-
zação dos jogos foi obs-
curecido pelo cenário de
violência social que ca-
racteriza o Rio de Janei-
ro e o resto do país

O Pan significou um verdadei-
ro pandemônio para comunidades
próximas às instalações esportivas
onde os jogos se realizaram, ao tra-
jeto das delegações e à Vila Pan,
Americana. Segundo a ONG Obser-
vatório de Favelas, são 53 comuni-
dades nessa situação, representan-
do um universo de mais de 500 mil
pessoas. Para elas, o governo não
tem dado muita atenção. O que foi
medida de segurança para uns, re-
sultou em repressão, coerção e cer-
ceamento de direitos para outros.

Por conta disso, diversas mani-
festações de movimentos sociais
foram realizadas, tendo como sím-
bolo a mascote (do PAN) Cauê car-
regando um fuzil. Ao contrário do
que jornais, tevês e rádios propaga-
ram, o Cauê armada não faz apo-
logia ao crime. Trata-se da utiliza-
ção da marca de um evento inter-
nacional (que consumiu bilhões
de recursos públicos) num emble-
ma da denúncia da violência con-
tra os mais pobres.

Paralelo ao clima de comemo-
ração pelas conquistas de meda-
lhas de ouro pelos atletas brasi-

Recursos foram desviados

leiros, o recado das autoridades aos
moradores de favelas foi outro.
Nada de saírem de casa, nada de
lutarem por seus direitos e melho-
ria na qualidade de vida. Em al-
guns casos, esses moradores foram
submetidos a cercos policiais – to-

dos, confundidos com
bandidos.

 Pelos dados do Co-
mitê Organizador dos
Jogos, foram
g a s t o s

R$ 3,57 bilhões. Valor dez vezes su-
perior ao previsto no planejamen-
to do Pan. Uma cifra astronômica
se comparada à falta de investi-
mentos em habitação, saneamen-
to, educação, cultura, lazer, saúde.

VIOLÊNCIA HOMICIDAVIOLÊNCIA HOMICIDAVIOLÊNCIA HOMICIDAVIOLÊNCIA HOMICIDAVIOLÊNCIA HOMICIDA
A política de segurança instau-

rada no Complexo do Alemão, que o
governador Sérgio Cabral afirmou
que será exportada para outros esta-
dos e que fará parte da rotina de
outras favelas do Rio, já foi citada
pelas mais variadas autoridades em
direitos humanos como uma polí-
tica homicida. “O que assistimos

foi a uma chacina de pobres e ne-
gros, autorizada pelo Estado. Isso é
muito grave”, acusou Maurício
Campos, da Frente de Luta Popular.

Segundo ele, as ações ocorridas
no Alemão foram inspiradas na
Colômbia. “Quarenta por cento
dos moradores das favelas colom-
bianas foram executados em ações
realizadas pela polícia local. Ações
que serviram de inspiração para o
governador Sérgio Cabral agir da-
quela forma no Alemão”, afirmou.

Dados da Secretaria Estadual de
Segurança mostram que o número
de mortes no Rio de Janeiro aumen-
tou 40% no primeiro semestre deste
ano. O motivo: violência policial.
“Já vimos isso acontecer outras ve-
zes, a diferença é que antes o regime
era ditatorial, hoje vivemos uma
‘democracia’. O algoz continua
agindo da mesma forma: esconde-
se atrás do esporte, como foi feito na
Copa de 1970, enquanto matava pes-
soas. Os mortos de ontem eram ati-
vistas políticos. Hoje são pobres, mo-
radores de favelas”, disse o sociólogo
Caio Ferraz.

À medida que
aumentavam os
gastos para a
realização dos
jogos, diminuía-se a
fatia destinada a
políticas sociais

Artista perseguido
O artista gráfico Carlos Latuff, mi-

litante dos movimentos sociais, anti-
capitalista, de 37 anos, foi intimado a
prestar esclarecimentos na Delegacia
de Crimes contra a Propriedade Imate-
rial. Ele é autor da charge na qual a
mascote Cauê segura um fuzil ao lado
do “Caveirão”. É a falsa democracia
mostrando seus tentáculos quando um
artista resolve criticar o Estado – que
age contra a população mais pobre e a
favor dos empresários. Ao contrário do
que propaga a “imprensa dos empresá-
rios”  – expressão usada pelo próprio Latuff para designar veículos
como Globo, Veja, etc. –, a mascote representava a política de exter-
mínio adotada pelo Estado contra pobres e negros das favelas, sob o
pano de fundo dos Jogos Pan-Americanos. E assim o Estado segue:
criminalizando militantes de movimentos sociais, a pobreza, ou quem
mais ousar questionar os seus desmandos.

Um dos programas mais
divulgados pela prefeitura e
que antes do Pan era sua
principal peça publicitária, o
Favela-Bairro, só até o mês
de junho teve recursos sub-
traídos de R$ 21,5 milhões,
segundo relatório do Comitê
Social do Pan – grupo que
apura informações sobre or-
çamento, gastos e política
do Pan. De acordo com este
documento, à medida que
aumentavam os gastos para
a realização dos jogos, dimi-
nuía-se a fatia destinada a
políticas sociais, principal-
mente habitação.

O prefeito César Maia
alegou que essas informa-

ções não são verdadeiras e
que o principal legado deixa-
do pelo Pan para a cidade é
a criação de empregos. Ele,
no entanto, não respondeu
sobre quantos empregos fo-
ram criados durante os pre-
parativos para o Pan e nem
explicou o motivo pelo qual
foram gastos dez vezes mais
do que o estimado para a re-
alização dos Jogos.

Em relação a habitação, a
política da prefeitura do Rio é
a expressão da postura de
nojo dos pobres de César Maia
e de favorecer os empresá-
rios. Maurício Guilherme, do
Conselho Popular do Rio de
Janeiro, põe a culpa na es-

peculação imobiliária. “Para
a especulação imobiliária,
áreas como Recreio dos
Bandeirantes, Baixada de
Jacarepaguá representam di-
nheiro, por isso estão expul-
sando a população pobre”,
disse. Só nessa região exis-
tem 29 comunidades amea-
çadas de despejo.

O deputado federal Chi-
co Alencar (PSOL) foi ta-
xativo: “Não aceitamos
que seja construído um
conjunto de apartamentos
de luxo com dinheiro públi-
co e ouvir o discurso de
que não há verbas para se
realizar um programa habi-
tacional decente”.

NÚMEROS REVELADORES

R$ 3,57 bilhões é o volume de dinheiro gasto
para a organização dos Jogos

R$ 21,5 milhões é quanto a prefeitura deixou de
investir no Favela-Bairro para aplicar na
organização do PAN

PROTESTO. Movimento social se manifesta durante o PAN

Fotos: Niko Júnior

Foto: Internet



Uma combinação explosiva
Ganância de empresas aéreas e irresponsabilidade do governo resultam em mortes em massa na aviação

O caos aéreo atual
é mais político do
que técnico

O último acidente,
que ocorreu no aero-
porto de Congonhas
com o Airbus A-320 da
TAM, há menos de 20
dias, e vitimou cerca de
200 pessoas, revelou
de vez as mazelas do
transporte aéreo no
Brasil: o governo Lula
entrega a vida de pas-
sageiros e trabalhado-
res do setor à sanha de
lucro das empresas em
detrimento da seguran-
ça e de investimentos
na infra-estrutura aero-
portuária

Esta conclusão saiu da pri-
meira reunião de profissionais
do sistema aéreo e segmentos so-
ciais, semana passada, no Centro
do Rio, na qual foi decidida a
criação de um movimento para
mudar esta situação. Na reunião
o presidente  Luiz Inácio Lula da
Silva foi apontado cono o princi-
pal culpado pela crise. Elnio Bor-
ges, comandante da Varig e presi-
dente da Associação dos Pilotos da
Varig (Apvar), afirma que o caos
aéreo atual é mais político do que
técnico. “O extremo do mercado
nos levou a isso. A palavra para a
política de aviação foi a da desre-
gulamentação, e na verdade foi a
sua desorganização. O Estado se
afastou do seu papel organizador,
entregando para o mercado esta
responsabilidade. O primeiro
mandamento da TAM, “Nada subs-
titui o lucro”, reflete bem o resul-
tado disto”, acusa.

Segundo Elnio, o Poder Exe-
cutivo vem fazendo isso desde o
governo Collor, que começou toda
a história quando rompeu o com-
promisso da bilateralidade entre
países para vôos internacionais e
dando fim ao sistema de vôos re-
gionais operados apenas por com-
panhias menores.  Com o Plano
Real, já no governo FHC, a estabi-
lidade aumentou a demanda de
passagens aéreas e os problemas da
Vasp levaram à sua privatização. A
Varig entrou em crise. A TAM e a
Gol ocuparam o espaço. Na esteira
das privatizações o Departamento
de Aviação Civil (DAC) foi substi-
tuído pela ANAC (Agência Nacio-
nal de Aviação Civil), na avalan-
che da criação de agências regula-
doras para os serviços privatizados.
No governo Lula, os diretores indi-

cados por critérios políticos comple-
taram o serviço.
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Para o presidente do Sindicato
Nacional dos Trabalhadores na
Proteção ao Vôo, Jorge Botelho, a
crise na aviação se acirrou quando
os controladores de vôo resolveram
reagir e revelar à sociedade os pro-
blemas existentes. “Era para não
assumir uma culpa que não era
nossa, mas de responsabilidade do
governo”. Botelho, que foi contro-
lador durante 27 anos, afirma que
hoje o acidente da TAM e as medi-
das que tiveram de ser tomadas pelo
governo provam que os controla-
dores estavam certos.

“Nós fomos execrados porque
resolvemos externar a problemática
e não mais resolver os problemas do
governo. Várias vezes denunciamos
às autoridades, com documentos e
relatórios, sobre os riscos na segu-
rança aérea. Nada do que falamos
foi mentira e tudo acabou confir-
mado: equipamentos obsoletos, re-
arranjo da malha aérea, órgãos que
não se entendem, falta de gestão e
desestruturação do setor, perda de
quadros experientes e sobrecarga de
trabalho.” Botelho diz que o objeti-
vo era despertar o governo para a
problemática e jamais a sabotagem,
como foi veiculado. “A resposta foi
punição e prisão”, lamenta. “E mes-
mo alertando que outro pesadelo
poderia acontecer brevemente, nada
foi feito. Se não houver uma mu-
dança séria nos rumos da aviação
brasileira, outros acidentes podem
ocorrer”, sentencia.

TAM e Gol: o maior lucro do mundo
A crise na Varig e o aumento do

número de passageiros no transpor-
te aéreo brasileiro deram à TAM e à
Gol mais mercado e mais lucros. E
comparadas com as empresas es-
trangeiras, suas margens de lucro
estão entre as maiores do setor. A
TAM lidera o mercado no Brasil com
49,1% das rotas nacionais e 69,6%

das rotas internacionais. De 2005 a
2006 seu ganho foi de 197%, saltan-
do de R$ 187 milhões para R$ 556
milhões. Já a Gol, que ocupa a se-
gunda colocação, detém 39,8% das
rotas nacionais e 12,2% das rotas in-
ternacionais. Seu lucro foi de 61%,
passando de R$ 424 milhões para R$
684 milhões.

Roteiro de tragédias
No dia 31de outubro de 1996, há 11 anos, 99

pessoas morreram no acidente com o Fokker 100
da TAM. A aeronave caiu pouco depois de decolar
do aeroporto de Congonhas e atingiu casas no
Jabaquara (zona sul de São Paulo). O destino era o
Rio de Janeiro. A apuração de quase três anos foi
arquivada sem conclusão e os parentes das vítimas
(passageiros e moradores) ainda lutam pela inde-
nização. Laudo da Aeronáutica atribuiu o aciden-
te do vôo 402 a uma reação da tripulação e a um
defeito não previsto pelo fabricante. O avião teve
uma pane no “reverso”, o freio auxiliar.

Em 29 de setembro de 2006, a colisão em
pleno vôo de um Boeing da Gol contra a asa de
um jato executivo Legacy da empresa americana
Excel Aire causou a morte de 154 pessoas. Os
tripulantes do Legacy nada sofreram. A aeronave
havia saído de Manaus, com destino ao Rio, e
deveria fazer uma escala em Brasília.  Os destro-
ços do avião foram encontrados em uma área de
mata no estado de Mato Grosso. Esta era conside-
rada a maior tragédia da aviação brasileira e a
Polícia Federal atribuiu a culpa do acidente aos
pilotos americanos do Legacy, que retornaram
ao seu país durante o inquérito.

O segundo acidente de grandes proporções na
história da TAM e em área urbana, precisamente
em Congonhas, também foi o pior do país. Dez
meses após a colisão da Gol, o Airbus da TAM não
conseguiu pousar no aeroporto de Congonhas e
se chocou contra o prédio da própria companhia
e um posto de gasolina, explodindo em chamas.
A tragédia ocorreu no dia 17 de julho e ainda são
procuradas as vítimas do vôo 3054, que podem
chegar a 200, a maioria carbonizadas. Os respon-
sáveis pelos quase 20 órgãos que integram a es-
trutura aeroportuária se eximem d e suas respon-
sabilidades sobre o acidente.

Fotos: Internet

Foto: Niko Júnior

QUARTA, DIA 25. Reunião fez abordagem mais ampla pela ótica de quem trabalha no sistema aéreo


