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Categoria elege direção do SintufrjCategoria elege direção do Sintufrj
Apenas 1 voto separou o número de sufrágios

da Chapa 1 Novação (1.363) da Chapa 3 Tribo

Inovação (1.364). A Chapa 2 Vamos à Luta recebeu

1.030 votos.

As três chapas envolvidas na disputa eleito-

ral estarão representadas na direção que irá

conduzir os destinos do Sindicato até 2010. O

SUCESSÃO

Reajuste não incidirá este mês sobre ações judiciais. PÁGINA 2

total de votos depositados nas urnas durante

os três dias de eleição (17, 18 e 19 de junho) foi

4.106.  A  posse dos eleitos será nesta quinta-

feira, dia 26.

A  marcha dos números foi transmitida em tempo

real por meio da página do SINTUFRJ na internet

(www.sintufrj.org.br).  PÁGINAS 3, 4, 5 E 6

E AS URNAS FALARAM.....
Eleição é sempre um momento especial na vida dos

sindicatos. Especialmente quando se trata de uma insti-
tuição construída no calor de lutas como espaço privile-
giado de organização dos trabalhadores. É o caso do
SINTUFRJ, que na semana passada escreveu mais um
capítulo na sua história política. As imagens foram regis-
tradas na tarde de sexta-feira, 2O, no auditório do Qui-
nhentão, durante as sete horas de apuração dos votos
que indicaram a nova diretoria do Sindicato.

Fotos: Cícero Rabello
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SALÁRIOS

Congresso aprova reajuste
Mas Ministério do Planejamento congela as decisões judiciais

O Congresso Nacional aprovou
na quinta-feira, dia 19, dois pro-
jetos de lei do Poder Executivo
sobre despesas com pessoal para

viabilizar os aumentos recém-con-
cedidos pelo Governo Federal por
meio de medidas provisórias. O
reajuste representa um gasto de

R$ 7,56 bilhões neste ano e deve
beneficiar quase 800 mil servido-
res ativos, civis e militares, além
de aposentados e pensionistas. Os

projetos seguirão à sanção presi-
dencial. Após a transformação em
leis, as MPs enviadas inicialmen-
te sairão de pauta. O fato negativo

é que o Ministério do Planeja-
mento pretende, de forma arbi-
trária, o congelamento das ações
judiciais.

 Ações individuais e coletivas congeladas
inclusive 28,86% e 3,17%, implementando decisão do TCU

No final do ano de 2005 foi ampla-
mente veiculado pela imprensa e tam-
bém na edição 697 do Jornal do SIN-
TUFRJ, sob o titulo TCU NÃO PODE
TIRAR 26,05% DA UFRJ, o encami-
nhamento do Ministério do Planeja-
mento em rever os valores pagos a
título de decisões judiciais de ações
relativas a planos econômicos. Já na-
quela edição de dezembro do ano de
2005, a assessoria jurídica do SINTU-
FRJ se posicionava acerca da inapli-
cação da decisão do TCU na rubrica
relativa ao Plano Verão da UFRJ com
amparo no argumento de que, no nos-
so caso, a parcela tinha natureza ad-
ministrativa e não judicial, o que inclu-
sive já estava respaldado por sentença
transitada em julgado da 2ª Vara Fede-
ral e que não estava sendo cumprida
pela UFRJ. O MPOG alertou que foi a
UFRJ que lançou os 26,05% no SICAJ
e deveria apresentar a base de cálculo
para fazer a devida alteração.

No final do mês de junho de 2006,
o SINTUFRJ foi cientificado pela UFRJ
de decisão do Ministério do Planeja-
mento que determinava a revisão de
cálculo das decisões judiciais. Na edi-
ção 723 do Jornal do SINTUFRJ, o
posicionamento da assessoria jurídi-
ca já alertava para a violação do direito
a ampla defesa e contraditório, e es-
clarecia que não caberia a revisão nas
ações coletivas de 28,86% e 3,17% do
SINTUFRJ sob o argumento de que as
suas sentenças transitadas em julga-
do contemplam incidência sobre to-
das as parcelas, não  lhes aplicando o
entendimento do TCU. Em reunião em
Brasília a diretoria do SINTUFRJ, em

conjunto com a assessoria jurídica, apre-
sentou cópia das decisões e portanto as
mesmas não foram congeladas naquela
ocasião.

Os questionamentos do TCU se
aplicavam a todas as ações judiciais,
não apenas às conquistadas pelo SIN-
TUFRJ. Muitos servidores da UFRJ pos-
suem ações judiciais individuais e de
grupos, fora do SINTUFRJ, nas quais as
decisões deveriam ser examinadas uma
a uma, para verificar a procedência da
aplicação da interpretação legal invoca-
da pelo Ministério do Planejamento.
Para tanto, seria essencial e indispen-
sável a apuração da situação individual,
decorrente de toda e qualquer decisão
judicial existente, que ampara as rubri-
cas judiciais constantes dos contra-
cheques, através da prévia comunica-
ção para que o mesmo pudesse con-
testar a redução dos valores pagos. Isto
deveria ter sido encaminhado pelo setor
competente de cada órgão da adminis-
tração federal.

Os servidores da UFRJ, entretanto,
vieram a sentir os efeitos da referida
decisão do TCU, efetivada pelo MPOG
na 2ª etapa do enquadramento, quando
houve o congelamento da rubrica dos
26,05%, para os servidores que progre-
diram na tabela, e cujo descongelamen-
to depende do cumprimento da decisão
judicial que reativa a sua natureza admi-
nistrativa (voltando a ser identificada
como IPC 26,05%). No processo judicial
houve determinação de aplicação de
multa à UFRJ e ao Reitor, mas até hoje
ainda não se viu o seu cumprimento e o
SINTUFRJ já requereu a aplicação das
sanções cabíveis.

Agora, às vésperas do fechamento
da folha de pagamento do mês de junho,
o MPOG enviou um Comunica a todos
os dirigentes de recursos humanos em
que informa mudança para cálculo
21(congelando) de 106 objetos - deci-
sões  judiciais, individuais e coletivas -
com base no citado acórdão do TCU,
que orienta pela não aplicação de per-
centuais parametrizados, o que vinha
sendo efetuado. O Comunica inicial-
mente previa o congelamento com base
nos valores da folha de junho de 2008.
Mas foi retificada posteriormente para
fixar a vantagem com base na folha do
mês de maio de 2008, sem incidência do
reajuste na nova tabela.

O mesmo documento esclarecia que
se houvesse divergência no pagamento
o órgão deveria se dirigir ao MPOG para
análise das decisões judiciais. O SIN-
TUFRJ, tão logo tomou conhecimento
do Comunica do ministério, através de
sua assessoria jurídica, analisou a ques-
tão e prontamente deflagrou processo
administrativo para provocar a UFRJ a
encaminhar as nossas decisões judi-
ciais para análise do MPOG, pois as
mesmas já continham determinações
expressas, ante o cuidado que se teve
na postulação judicial, para que os per-
centuais fossem incorporados às tabe-
las, não podendo portanto ser aplicável
o critério estabelecido no acórdão do
TCU. Na prática, desde 2006, nenhuma
das ações coletivas ou individuais, con-
quistadas pelo SINTUFRJ ou por inicia-
tiva dos trabalhadores da UFRJ, foram
encaminhada pela UFRJ para verifica-
ção no MPOG, de acordo com o acórdão
do TCU.
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Na última quarta-feira, o superinten-
dente de Pessoal da UFRJ e o assessor
jurídico do SINTUFRJ  viajaram a Brasília
no intuito de impedir a efetivação do
congelamento antes da homologação
da folha de pagamento e  constituiu
processo administrativo que foi encami-
nhado ao DENOP – Departamento de
Normas e Procedimentos Judiciais da
Secretaria de Recursos Humanos do
MPOG, entregue em mãos à Chefe de
Gabinete do referido Setor. Naquele mo-
mento o posicionamento dado foi no
sentido de que o caso seria analisado e
que seria feito contato telefônico para
resposta.

 Nesta sexta feira, dia 20 de junho, o
assessor jurídico manteve contato com o
DENOP, que informou não ter sido possí-
vel a análise do caso das ações do
SINTUFRJ para esta folha de pagamento
que já estava fechada, e informou que a
resposta ocorrerá no prazo máximo de 15
dias. Assim, os sindicalizados do SINTU-
FRJ perceberão na folha de pagamento
do mês de junho o congelamento de
valores das decisões judiciais  28,86%  e
3,17%, e até o fechamento da folha de
julho estaremos trabalhando pelo des-
congelamento das rubricas.  Os servido-
res ativos, aposentados e pensionistas
da UFRJ que possuem ações judiciais
individuais com vantagens incorporadas
na folha de pagamento  através de advo-
gados particulares deverão também es-
tar atentos a este fato, devendo procurá-
los para analise de suas decisões e
adoção de providências cabíveis para que
a UFRJ providencie o pleno restabeleci-
mento de suas decisões judiciais.
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SINTUFRJ

Eleições 2008

O novo desenho da diretoria
proporcional até 2010

As três chapas envolvidas na disputa eleitoral
estarão representadas na direção do SINTUFRJ
que irá conduzir os destinos do Sindicato até 2010.
Foram 4.106 votos que chegaram às urnas durante
três dias (17, 18 e 19 de junho). A posse da nova
diretoria será nesta quinta-feira, 26 de junho. A
Chapa 3 (Tribo Inovação), que obteve 1 voto a mais
do que a Chapa 1 (Novação),vai indicar 9 diretores.
A Chapa 1 também vai indicar 9 integrantes. A
Chapa 2 (Vamos à Luta), na terceira posição na
preferência dos eleitores, tem direito à indicação de
6 diretores.

O comparecimento às urnas foi um pouco menor
em relação às eleições de junho de 2006 – quando
o quórum alcançou 4.556 votos. Foi registrado um
declínio na votação no Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho, a base de maior densidade
eleitoral. Como se sabe, o hospital enfrenta uma
crise sem precedentes com a falta de recursos (leia
matéria nesta edição).Como aconteceu na eleição
de 2006, os números da apuração foram informa-
dos, em tempo real, através do site do SINTUFRJ.

Pouca gente, pela manhã, no Quinhentão
A apuração, prevista para começar às 10h do dia

19, no CCS, atrasou e o início do processo, apesar

Pelo critério da proporcionalidade, as Chapas 3 (Tribo Inovação) e 1 (Novação) vão indicar,
cada uma, 9 diretores. Chapa 2 (Vamos à Luta), 6 diretores

de transcorrido com tranqüilidade e sem grandes
problemas – foi lento.

As urnas chegaram às 9h30 no CCS.  Pouco a
pouco o ambiente da apuração – no palco do
Quinhentão – foi sendo preparado para a abertura
das 158 urnas.

Uma faixa separava a área com as mesas da
apuração, onde só era permitida a circulação de
escrutinadores e fiscais e o restante do público.
Mas o frio do amplo e vazio auditório só era quebra-
do pelo rock das caixas de som.

Se não se via o colorido das blusas das chapas
e suas bandeiras agitando o auditório na disputa
acirrada, como em outras eleições, a categoria não
se absteve no momento do voto. O percentual de
participação foi bastante razoável.

Fora o grupo dos aposentados, em que o per-
centual foi de fato muito pequeno (votaram 49 de
4.520, pouco mais de 1%), em algumas urnas,
como uma da Faculdade de Medicina (18,6%) e
outra da Administração (27,42%), a participação
ficou, na maioria das seções, acima de 50%. No
Hospital Universitário, como já foi dito, houve redu-
ção no número de votos.

Entre as seções com maior comparecimento
estão:  Escola de Serviço Social, Valongo, Casa da

Ciência (todas acima de 90%); Na seção com maior
número de votantes – a CCS 15,  com 1.181
eleitores, 414 votaram (35,06%); seguida pela se-
ção CCS 14, com 911 votantes, em que compare-
ceram 309 votantes (33,92%). Na seção CCS-13,
com 344 votantes, compareceram 64 pessoas
(18,6%). Todas no subsolo do HU, relativas à
Faculdade de Medicina, núcleos, institutos e divi-
sões do HU, como a de Enfermagem.

Apuração só começou depois das 12h
Somente com a chegada de escrutinadores, a

apuração começou de fato e com apenas cinco das
sete mesas completas com representantes das
três chapas. Na platéia, menos de 30 pessoas
acompanhavam a apuração e somente no fim da
manhã algumas poucas bandeiras começaram a
ornar o local da apuração.

Até às 13h, com mais de 100 votos apurados (35
para a chapa 1, 19 para a Chapa 2 e 40 para a 3, fora
brancos e nulos), além de algumas dúvidas soluci-
onadas na hora da apuração, nenhum problema foi
registrado pela comissão eleitoral. Apenas uma
urna  urna foi impugnada (a do 3º dia, da Reitoria
ADM-01).

FIM DE JORNADA. Depois da apuração, a Chapa 1 faz sua celebração GOSTO DE VOTO. Chapa 3 festeja sua performance nas urnas

Fotos: Cícero Rabello
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Chapas 1 e 3 disputam voto a voto
Última urna aberta deu a diferença de um voto para a Chapa 3: 1.364 contra 1.363 para a Chapa 1

Numa disputa acirrada, no final da apuração
da eleição, a Chapa 1 Novação e Chapa 3 Tribo
Inovação chegaram a ter o mesmo número de
votos: 1.350. Fato inédito na história da dispu-
ta eleitoral do SINTUFRJ. A última urna aberta
deu a diferença de um voto para a Chapa 3:

1.364 contra 1.363 para a Chapa 1. Após a
proclamação oficial pela comissão eleitoral,
que fez um agradecimento especial aos funci-
onários do SINTUFRJ, as duas chapas cutistas
entoaram “Central Única dos Trabalhadores”!

FRANCISCO DE ASSIS
CHAPA 3

“O resultado foi uma vitória aparente. O quórum
abaixo de 5 mil  não é uma vitória. A preocupação que
se coloca para as três chapas é grande. E só o Sindicato
se aproximando mais da base e colhendo informações
sobre o que ela realmente deseja da entidade é que
poderemos saber por que a categoria ainda rejeita o
Sindicato. Queremos continuar lutando por mais direi-
tos para a categoria, construir mais formas de luta e
estar mais junto da base.

Destaco para os companheiros sindicalizados que é im-
portante ir às urnas. Foi um voto que fez a diferença para nós
e exatamente foi de acordo com nossa campanha: “voto não
tem preço, tem conseqüência”. Um companheiro que defi-
niu qual foi a chapa com maior número de votos.  Um voto
muda! E fico muito feliz porque este voto custou 10 minutos
de conversa para convencer um companheiro do meu local
de trabalho, a Biologia, que não queria votar. Foi no último
dia e no final do expediente, quando ele estava indo embora.

Quanto à questão sindical, a categoria fez uma opção
clara pela CUT, como também pelo fortalecimento da nossa
Central e também do SINTUFRJ.

Não poderia também de deixar de agradecer aos funcio-
nários do Sindicato, e faço uma homenagem especial a
nosso motorista Antonio, que sofreu um acidente exatamen-
te trabalhando para a eleição.”

JEFERSON SALAZARCHAPA
CHAPA 1

“O resultado desta eleição indica de forma clara que os
trabalhadores da UFRJ fizeram sua opção pela CUT! Mas o
número de brancos e nulos, que representa quase 10%, não é
positivo para uma eleição em que a votação não é obrigató-
ria. Trezentos e quarenta nove votos representa um percen
tual elevado. É uma indicação para o Sindicato. Temos que
fazer um trabalho maior e mais próximo com os sindicali-
zados. É importante pautar esta discussão para construção do
nosso Sindicato, da CUT e das lutas.

Acho que as propostas das chapas não foram suficiente-
mente detalhadas. Se isso por um lado pode mostrar desinte-
resse pela discussão política, pode também apontar para
outras formas de penetrar e ter capacidade para fazer a
discussão da política com a categoria. É um trabalho que
teremos de fazer! De se voltar para a base e para o Sindicato,
e começar a repensar a política sindical que se tem hoje.

Há um distanciamento do Sindicato, e o SINTUFRJ tem
de reverter esta realidade. É necessário. Nos momentos mais
difíceis (Ditadura, Era Vilhena), por exemplo, nos unimos e
conseguimos trabalhar contra algo que mobilizou as pesso-
as. Lutamos pela liberdade, e parece que esta questão ideoló-
gica se perdeu. Lógico que a questão salarial é importante,
mas não conseguimos levar para a categoria a importância
do que é a nossa Carreira e o que ela representa para a nossa
vida profissional.

Temos muito trabalho pela frente!”

MARCÍLIO LOURENÇO
CHAPA 2

“Nós consideramos que o número de votos representou
uma ausência. Na verdade foi um recado para as três concor-
rentes. Consideramos que nós concorremos numa situação
com  um atentado às regras: o Estatuto do Sindicato no seu
artigo 58 foi ferido.

O grande problema foi o seguinte: houve um Congresso
do SINTUFRJ em 2005 que decidiu que não se poderia con-
correr à eleição após dois mandatos seguidos. E este artigo foi
transformado pela Assembléia Geral de 24 de abril deste ano
que deliberou sobre o regimento eleitoral. No regimento
eleitoral era o artigo 6º, parágrafo 2º. Recorremos da decisão,
mas há que reconhecer a vontade da categoria.

Sobre a questão sindical, a categoria não conseguiu
entender a diferença que existe. Ela existe. Não somos repre-
sentados pela CUT. E esta falta de entendimento se expressou
nas urnas. A CUT não representa mais os trabalhadores do
serviço público.

Outra situação é a composição proporcional da diretoria.
A categoria  quer majoritariedade. Não foi à toa que o slogan
da nossa campanha foi 50% mais 2.

Não nos consideramos derrotados. Mas se o Estatuto e o
Regimento tivessem sido respeitados a Chapa 1 não deveria
ter concorrido. Assim, a vontade da categoria se expressaria
entre as outras duas chapas. Nós Vamos à Luta.Vamos nos
reunir e vamos discutir o resultado da eleição e o que fazer
deste resultado.
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Veja o mapa da apuração
Totalização de votos da Eleição da Diretoria SINTUFRJ – Biênio 2008 - 2010
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Cenas  da apuraçãoCenas  da apuração
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“Matar virou um dever”
VIOLÊNCIA URBANA

No Rio de Janeiro a pro-
blemática urbana e social,
além da produção em série
de vítimas com contornos
trágicos e fatais, tem des-
pertado cada vez mais na
sociedade debates, questio-
namentos e manifestações.
Exatamente três dias após
o seqüestro e a “venda” de
três jovens do Morro da Pro-
vidência por 11 soldados do
Exército a traficantes do
Morro da Mineira  (domina-
do por uma facção rival), o
assunto se tornou o centro
da discussão dia 17 de ju-
nho, na UFRJ, na mesa-re-
donda intitulada “As Dife-
rentes Formas de Violência
nos Espaços Populares”.

Os debatedores afirmaram que
a violência contra as comunidades
populares não se restringe ao cam-
po físico, manifesta-se de todas as
formas e em todas as áreas sociais
(política, saúde, educação, justiça
etc.). Nos morros e nas comunida-
des, matar virou um dever. Os cor-
pos dos jovens foram encontrados
no Aterro Sanitário de Gramacho,
em Caxias, no dia seguinte à “ven-
da”. Segundo o presidente da CPI
das Milícias da Alerj, deputado
Marcelo Freixo (PSOL), a polícia
carioca é a mais violenta do mun-
do, e  seu grau de letalidade supera
todas as polícias dos EUA somadas.

ComoçãoComoçãoComoçãoComoçãoComoção
O debate, que já estava progra-

mado tendo como tema “As Dife-
rentes formas de Violência nos Es-
paços Populares”, realizado dia 17,
no auditório do Centro de Filosofia
e Ciências Humanas, Praia Verme-
lha, foi feito sob a comoção dos
episódios do Morro da Providência.
A platéia era composta em sua
maioria pelos integrantes do pro-
jeto, estudantes oriundos de comu-
nidades populares e periferias do
Rio de Janeiro, que vivem cotidia-
namente a realidade da política de
Segurança no Estado.

Os palestrantes foram Miriam
Guindani (professora da Escola de
Serviço Social); Marcelo Freixo (de-
putado estadual do PSOL e profes-
sor de História); Raquel Wilardino
(coordenadora do Setor de Direitos
Humanos do Observatório de Fave-
las) e Flávia Souza (estudante de
Bacharelado em Dança da UFRJ).
A mesa-redonda fez parte da pro-
gramação Terças de diálogo, do
Projeto Conexões de Saberes da Pró-
Reitoria de Extensão da UFRJ que

Violência contra as comunidades populares vai além do campo físico e se manifesta na política,
saúde, educação e falta de justiça

tem uma proposta de formação e
debate entre a universidade e as
comunidades populares, e integra
58 bolsistas.

Tendo em vista a importância e
complexidade da questão, o Jornal
do SINTUFRJ continuará esta dis-
cussão na próxima edição, revelan-
do o diagnóstico da realidade das
favelas, apresentado por Raquel Wi-
lardino. O Observatório de Favelas
defende os espaços populares como
espaços de construção de práticas plu-
rais, complexas e diferenciadas se-
gundo biografias, inserção territori-
al e redes sociais. O trabalho que
desenvolve busca a construção de
uma cidade marcada pelo reconhe-
cimento da diferença e pelo exercí-
cio pleno dos direitos humanos por
todos e todas. Denuncia a crimina-
lização da pobreza, a violência con-
tra adolescentes e jovens no Rio e
apresenta propostas para lidar com
as diferenças existentes. Segundo
Raquel, a proposta do Observatório
inicia-se com a mudança do mode-
lo centrado na “guerra ao crime”,
em particular ao tráfico nas favelas,

por uma política de segurança pú-
blica pautada nos direitos huma-
nos e na valorização da vida.

Já na universidade, o Jornal
mostrará a realidade da estudante
Flávia Souza, que deu seu depoi-
mento sobre a violência que en-
frenta no seu cotidiano e a discri-
minação que ainda sofre não só na
rua quanto também na UFRJ.

Marcelo Freixo, o primeiro a
falar, citou o fato ocorrido no Mor-
ro da Providência para explicar
como a política violenta os direi-
tos das pessoas. Denunciou que o
senador Marcelo Crivella (PRB)
conseguiu aprovar uma emenda
individual, com verbas públicas,
para gastar como quiser e autopro-
mover-se. “O Cimento Social é a
sua plataforma”, acusou. Para ga-
rantir a execução das obras, o Exér-
cito foi convocado. Hoje, o senador
é pré-candidato à prefeitura do Rio
de Janeiro e o último confronto
entre polícia e população, defla-
grado em outras ocasiões de vio-
lência contra trabalhadores e jo-
vens pobres, foi provocado pela “ven-

da” dos soldados do Exército. Qua-
tro dias após o episódio a juíza
federal Regina Coeli Medeiros de
Carvalho pediu a retirada do Exér-
cito do morro.

Segurança que mataSegurança que mataSegurança que mataSegurança que mataSegurança que mata
Sobre a política de segurança,

Marcelo Freixo foi categórico: “Ma-
tar na favela é um dever”. Segundo
ele, foram mais de mil mortes em
2007 nas comunidades com tiros
na nuca e a média distância - o
que caracteriza execução sumária.
“Quando a política governamen-
tal permite que se tenha direito de
invadir casas, prender e matar pes-
soas, joga-se com possibilidade de
negociação das vidas”, alertou. Frei-
xo destaca que aí está solidificada
a idéia de que a Segurança está
vinculada à idéia de guerra. “Ven-
dem as vidas. Isso é muito grave.
Projeta-se que estamos em guer-
ra”. E aí coloca-se o modelo de
Segurança colocado para o Rio de
Janeiro. “Não tem a ver com direi-
tos”, sentenciou o deputado. “Não
estamos em guerra’, afirmou. Para

ele, a Segurança é tão séria que não
deveria ser tratada como caso de
polícia. Mas o é, e isso já foi assi-
milado por parte da população
também incitada pela mídia.

O deputado Marcelo Freixo, que
também é historiador, exemplifi-
cou a declaração da mãe de uma
das vítimas para justificar a acei-
tação do tratamento policialesco e
o destaque dado pela imprensa:
“Meu filho não era bandido”. Frei-
xo então questionou: “Se fosse en-
tão poderia? Isto não diminui o
grau de barbárie dos militares”.

MARCELO FREIXO. Parlamentar participou da mesa-redonda sobre violência na UFRJ

Segundo Freixo, foram mais de
mil mortes em 2007 nas
comunidades com tiros na nuca
e a média distância - o que
caracteriza execução sumária

Sistema é
refém

Segundo o deputado, as fac-
ções não representam o crime
organizado e explica que elas
nascem e se estruturam na lógi-
ca penitenciária. “O próprio Es-
tado é vítima das facções que se
obriga a escolher para onde o
preso irá de acordo com o grupo
ao qual pertence. O próprio Ju-
diciário concorda que é direito
entrar na casa das pessoas e nas
áreas ditas suspeitas. O olhar da
Justiça é o olhar que degrada
seu princípio de igualdade, de-
fende a violência e criminaliza
a pobreza”, esclarece. Os setores
pobres e favelados do Rio torna-
ram-se a nova classe perigosa.
As áreas são separadas: as das
favelas pelas polícias; as da zona
sul por grades. “É o Estado mí-
nimo e máximo para controle
da população”.

Freixo leu então um dos
mandados genéricos expedidos
no Rio de Janeiro em 2002 por
um juiz fluminense para justi-
ficar a legitimação da ação ile-
gal e truculenta da polícia:
“(...) este grito de socorro e jus-
tiça promovido pelo povo deve
ser atendido com urgência e ri-
gor, não só pelos policiais ho-
nestos, mas também, e princi-
palmente, pelo Poder Judiciá-
rio, que ciente e consciente das
dificuldades investigatórias dos
incorruptíveis policiais e da fra-
gilidade dos cidadãos que se
aventuram em “denunciar” o
lixo genético lixo genético lixo genético lixo genético lixo genético que lhes ame-
dronta, cala e mata, não pode
simplesmente encastelar-se de
forma alienada para discutir
meras filigranas jurídicas”.

Foto: Internet
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MOVIMENTO

CUT-RJ realiza Plenária
Sindicatos do estado filiados à Central elegeram delegados para o encontro que
é preparatório para a Plenária Nacional

INTERNACIONAL

A mudança no tom e discurso
do presidente venezuelano Hugo
Chávez em relação ao conflito ar-
mado colombiano surpreendeu
tanto a  seus críticos como seus
simpatizantes, e marcaria uma
mudança “tática” no rumo de sua
política externa.

Ao afirmar que a “guerra de
guerrilhas passou à história” e
exigir que o grupo colombiano
libertasse incondicionalmente
todos os reféns em seu poder, Chá-
vez estaria marcando distância
das Farc, ação vista por muitos
como um recuo do governo vene-
zuelano, que entra em uma dura
campanha para manter a hege-
monia de seus partidários nas
eleições para governadores e pre-
feitos, em novembro. Para o so-
ciólogo venezuelano Javier Biar-
deau, a mudança de Chávez re-
presenta uma manobra, e não
uma marcha a ré. Para muitos
venezuelanos, a tensão com a Co-
lômbia – e a transferência do
conflito armado para este lado

Farc: Chávez muda de tom
da fronteira – não  era vista com
bons olhos.

Foi a primeira vez que Hugo
Chávez utilizou um tom enérgico
para criticar as Farc, desde que acei-
tou mediar o acordo humanitário
– que previa a libertação de reféns
em troca de guerrilheiros presos.
Com a manobra, Chávez estaria
tentando retirar de cima o peso da
pressão interna. No entanto, para
Javier Biardeau, o ajuste no discur-
so do mandatário venezuelano tem
como foco principal a política in-
terna colombiana, ao afetar tanto
ao governo como a nova direção
das Farc.

 “Ao exigir a libertação de
reféns, o presidente pressiona
internamente a (Álvaro) Uri-
be, levando-o a reativar os me-
canismos para o acordo huma-
nitário e deixa a pressão sobre
o governo colombiano”, ava-
liou Biardeau, professor de so-
ciologia da Universidade Cen-
tral da Venezuela (UCV). “Ao
mesmo tempo, Chávez fortale-

ce a ala política das Farc, que
apóia a libertação dos reféns e
se distancia da ala mais radi-
cal militarista”, acrescentou.

Novo comandoNovo comandoNovo comandoNovo comandoNovo comando
As mudanças na linha de co-

mando das Farc, a partir da ascen-
são de Alfonso Cano à chefia do
grupo armado em substituição do
líder e fundador da guerrilha, Ma-
nuel Marulanda – cuja morte foi
anunciada há um mês –, foram
vistas por analistas como a possibi-
lidade do fortalecimento da ala po-
lítica da guerrilha e da libertação
de outros reféns.

A pressão para uma saída nego-
ciada do conflito também veio de
Quito. O presidente equatoriano
Rafael Correa seguiu a linha de
seu colega venezuelano e pediu  às
Farc para abandonarem as armas.
“Que futuro tem a guerrilha que
combate com um governo demo-
crático? Já basta, vamos ao diálo-
go, deixem as armas, vamos ao di-
álogo político-democrático para

encontrar a paz”, disse Correa a
um canal de televisão local.
Para o jornalista e escritor colom-
biano Jorge Botero, a crise perma-
nece em um impasse neste mo-
mento. “A situação da guerrilha se

complica ainda mais e dificilmen-
te as Farc aceitarão o pedido de
Chávez de libertar todos os reféns
incondicionalmente. A guerrilha
exige também a libertação de seus
presos”, afirmou.

Foto: Internet

HUGO CHÁVEZ ÀS FARC: “Já basta, vamos ao diálogo, deixem as armas”.

Nos dias 27 e 28 de junho será
realizada a 8ª Plenária Estadual da
CUT-RJ no Sindicato dos Bancári-
os na Presidente Vargas, nº 502/
21º andar.  Sindicatos de todo  o
estado elegeram delegados para a
participação desta plenária, que é
preparatória para a 12ª Plenária Na-
cional. A delegação do SINTUFRJ
participa com 15 companheiros.

No primeiro dia, uma sexta-
feira, à noite, a abertura será trans-
formada em um grande ato político,
com participação aberta aos movi-
mentos sociais. E logo após have-
rá debate sobre os 25 anos da CUT
e a sua importância para a constru-
ção da democracia no país.

No segundo dia da plenária os
delegados debaterão a pauta defi-
nida para a 12ª Plenária Nacional
que tratará da conjuntura nacional
e internacional; balanço de atua-
ção da CUT; programa de desen-
volvimento; política sindical; esta-
tuto e finanças; recomposição da
Executiva Nacional e plano de lu-
tas. Nesta plenária estadual serão
eleitos os delegados que irão à
plenária nacional marcada para os
dias 5, 6, 7 e 8 de agosto, em São
Paulo.

Delegados do SINTUFRJ
Além dos 15 delegados há
dois suplentes

Delegados
 Vera Lúcia Vieira Barradas
 Ana Maria de Almeida

Ribeiro
 Nilce da Silva Corrêa
 Jorge Luiz Ignácio
 Soraya Silveira Rodrigues
 Débora Oliveira da Silva
 Luiz Carlos da Silva
 Jorge Luiz Ferreira
 Eliane Nascimento de

Jesus
 Jorge Luiz Silva
 Walmir do Nascimento

Penedo
 Boaventura Souza Pinto
 Luciano da Cunha do

Nascimento
 Jorge Pierre Eugênio da

Rosa
 Teresinha Lima de Sousa

Suplentes
 Dulce de Lima Bernardo

Machado
 Manoel Dantas de Oliveira

PROGRAMAÇÃO
27/6 – Sexta-feira

Início do credenciamento dos delegados – 16h
Exibição do filme Linha de montagem, de Renato Tapajós – 17h
Abertura oficial – 18h30

Debate: A contribuição da CUT na construção da democracia brasileira –19h.
Com Raul Pont (deputado estadual, PT-RS, ex-prefeito de Porto Alegre), Jair Me-
neguelli (presidente do Sesi e primeiro presidente da CUT Nacional) e Cecília So-
ares (presidente do Cedim-RJ).

Encerramento do dia – 21h30

28/7 – Sábado

Apresentação das teses e contribuições – 9h às 10h

Fim do credenciamento dos delegados e delegadas eleitos e início do credencia-
mento dos suplentes – 10h

Debate das teses e contribuições – 10h às 13h

Fim do credenciamento – 12h

Almoço – 13h

Deliberações e eleição dos delegados à Plenária Nacional da CUT – 14h

Encerramento – 18h
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HU recebe apoio do estado
CAOS NA SAÚDE

Leitos da UTI serão reativados e outros de infectologia e ortopedia serão reabertos

Ato em defesa dos HUs

para abrir e reativar leitos
De acordo com o termo

de cooperação técnica as-
sinado na quinta-feira, 19
de junho, entre a Secreta-
ria Estadual de Saúde e a
UFRJ – representado pelo
Hospital Universitário, a Se-
cretaria cederá equipamen-
tos, insumos e exames la-
boratoriais para o HU, que,
pelo convênio, deverá rea-
tivar dez leitos de UTI e
abrir 30 leitos de infectolo-
gia e 12 de ortopedia.

O MEC, que se comprometeu
com o custeio de parte do pessoal
extra quadro, aliviando as despesas
do hospital, e a Secretaria Estadual
de Saúde começam a reconhecer que
o hospital universitário federal não
pode ser visto – e financiado – como
uma unidade de assistência apenas.
Produz ensino, pesquisa e extensão,
e precisa de recursos.

A grande mobilização da co-
munidade do HU em torno da cri-
se, que se acirrou nos últimos
meses, levando ao fechamento de
leitos e à  suspensão de cirurgias e
atendimentos, surtiu efeito. Na ce-
rimônia de assinatura do ter-
mo, o diretor Alexandre Pinto Car-
doso anunciou a retomada pro-
gressiva das atividades, a partir
desta semana, à medida que che-
guem os insumos.

Na reunião com o corpo social
no dia 17, o diretor informou sobre
a retomada de procedimentos ci-
rúrgicos: houve oito cirurgias no
dia 15 e sete no dia 16. E em julho
o hospital volta a receber pacientes
de primeira vez.

O diretor apontou mudança de
perspectiva por parte da Secretaria:
“Um hospital com a característica
do nosso deve ser regionalizado”,  co-
mentou, apontando que a clientela
não se restringe ao âmbito do muni-
cípio. “Uma perspectiva inovadora,
que abre muitas possibilidades”, dis-
se, aproveitando para pedir um to-
mógrafo computadorizado.

HU ganha tomógrafoHU ganha tomógrafoHU ganha tomógrafoHU ganha tomógrafoHU ganha tomógrafo
Os leitos da infectologia e orto-

pedia serão administrados pela Cen-
tral de Regulação da Secretaria. O
HU vai treinar os profissionais da
rede estadual em ações de média e
alta complexidade em doenças in-
fectoparasitárias. A Secretaria doou
ao Hospital dez leitos de terapia in-
tensiva completos, material hospi-

talar e medicamentos. O HU fará
250 coletas para exames laborato-
riais por dia, que serão processados
pela Secretaria.

O secretário Sérgio Côrtes relaci-
onou os efeitos do acordo – que re-
presenta R$ 3,2 milhões até o fim
do ano. Disse que não é possível en-
xergar o HU como prestador de servi-
ços do SUS apenas, mas como cam-

po de formação de profissionais de
saúde qualificados. Para ele, a for-
ma de financiamento tem que ser
reavaliada. Por isso, os Ministérios
da Ciência e da Tecnologia, da Saú-
de e da Educação, e as secretarias
estadual e municipal têm que pen-
sar soluções e propôs a formação de
um grupo informal dos hospitais
universitários do estado.

Segundo Côrtes, a Secretaria re-
cebeu 10 tomógrafos para centros de
imagem que vai instalar na Cen-
tral, Baixada, Zona Oeste e São Gon-
çalo e vai ceder um deles, que deve
estar na UFRJ em 30 a 45 dias.

O reitor Aloísio Teixeira era secre-
tário-geral do Ministério da Previ-
dência e Assistência Social na segun-
da metade dos anos 80 e participou
do processo que resultou na criação
do Sistema Único de Saúde.  Ele disse
que Brasil e Cuba são os únicos paí-
ses da América Latina que possuem
sistema universal de saúde. Os de-
mais têm sistema previdenciário. Os
recursos aumentaram nos últimos
20 anos, mas não na proporção ne-
cessária para dar conta do aumento
exponencial da demanda.

Além da falta de recursos, os hos-
pitais universitários, que integram
a rede SUS, sofrem com outro pro-
blema: o Ministério da Saúde se exi-
me de responsabilidade porque os
considera  um hospital  de ensino, e
o MEC, por sua vez, porque eles pres-
tam assistência médica.

Segundo Teixeira, há, com as
medidas anunciadas, perspectivas de
saída da crise emergencial. Mas a
possibilidade do trabalho com a Se-
cretaria Estadual abre a possibilida-
de o hospital escapar dos limites da
estrutura da gestão.

Estudantes, sindicalistas e
servidores da UFRJ e da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF)
realizaram um ato no Centro da
Cidade em defesa dos hospitais
universitários. O grupo saiu da
Cinelândia em passeata em dire-
ção ao Ministério da Educação,
onde entregou uma carta-mani-
festo ao representante do MEC no
Rio de Janeiro, Cícero Fialho. A

carta trazia como principais rei-
vindicações: que o MEC assuma
as dívidas dos HUs, que assuma a
folha de pagamento dos terceiri-
zados e que não permita a des-
vinculação dos hospitais das uni-
versidades.

No caminho os companheiros
gritavam palavras de ordem e er-
guiam faixas em protesto ao suca-
teamento dos hospitais de ensino e

contra as fundações estatais de di-
reito privado. “O governo está apon-
tando o caminho das fundações
estatais, que nada mais é do que a
privatização dos hospitais, que são
públicos, que são nossos”, disse a
estudante de medicina e represen-
tante do DCE da UFRJ, Letícia Has-
tenreiter.

Um dos diretores do Sindi-
cato dos Trabalhadores da UFF

QUINTA-FEIRA 17. Momento da assinatura do convênio entre Estado e direção do hospital

(Sintuff), Pedro Rosa Cabral,
falou em defesa dos hospitais e
servidores. “Não vamos deixar
que nossos direitos sejam leva-
dos pelo governo e por empresá-
rios. Somos trabalhadores em
educação e nosso hospital vai
deixar de servir a este princípio
da universidade. Dizemos não
ao sucateamento”.

O SINTUFRJ informou em

nota transmitida pelo compa-
nheiro Cabral que não poderia
comparecer ao ato devido ao
processo eleitoral. O Sindicato
dos Trabalhadores das Univer-
sidades Públicas Estaduais do
Rio de Janeiro (Sintuperj)
também enviou comunicado
justificando a ausência. O ato
foi encerrado em frente à As-
sembléia Legislativa.

Foto: Cícero Rabello
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Alerta geral
HOSPITAL UNIVERSITÁRIOS

A Comissão de Traba-
lho, Administração e Servi-
ço Público da Câmara dos
Deputados aprovou quase
por unanimidade, no dia 18,
o PLC 92/2007, que regula-
menta a criação das Funda-
ções Estatais de Direito Pri-
vado, incluindo os Hospi-
tais Universitários, agora na

versão do substitutivo ab-
sorvido pelo relator, o de-
putado Pedro Henry, que
inseriu o ensino e a pesqui-
sa nas suas áreas de abran-
gência. O projeto passará
por outras Comissões (como
a de Orçamento e de Edu-
cação) até chegar ao ple-
nário da Câmara.

No voto em separado da
deputada Alice Portugal,
ela sustenta: “A reforma do
Estado defendida pelo pro-
jeto do governo FHC, a qual
tinha como fundamento a
idéia do estado mínimo,
implantou um novo modelo
de gestão para os serviços
sociais promovidos pelo

Estado, com base nos cha-
mados “contratos de ges-
tão”, cujo objetivo era a
transferência de recursos
públicos para entidades de
direito privado encarrega-
das de gerir o sistema”. E
ela denuncia: “O próprio
Projeto de Lei Complemen-
tar é típico de um instru-

mento que extrapola seu
poder de regulamentar e,
ao mesmo tempo, deixa de
cumprir integralmente o
que manda o dispositivo da
Constituição a que se refe-
re”. Ela propôs um substitu-
tivo que só obteve dois vo-
tos.

A Fasubra: mobilização
“Mais uma razão para intensificarmos a luta contra o PLC 92/2007!”.

Para a Federação, foi dado um
passo largo no sentido de regula-
mentar o desmonte do Estado, sob
o “argumento de necessidade de
agilidade administrativa e trans-
parência”.

Nos anos FHC, lembra a Fasubra,
fizemos um duro embate contra a
implantação do modelo de Estado
Mínimo e da política Bresseriana que
pretendia a formação de um núcleo
na Administração Pública Federal,
formada pelas áreas de intervenção
exclusiva de Estado. O restante do ser-

viço público deveria ser repassado para
a administração da iniciativa priva-
da via contratos de gestão. Os efeitos
mais visíveis, além da queda da qua-
lidade nos serviços, com conseqüente
aumento das suas tarifas, foram: pre-
carização das relações de trabalho, a
produtividade competitiva baseada
no alcance de metas e com ênfase no
individualismo, a construção do ins-
trumento de avaliação de desempe-
nho como elemento diferenciador de
salário e de políticas de gratificações
produtivistas.

A criação das Fundações Esta-
tais de Direito Privado, como um
novo modelo de gestão para as áre-
as que não são de competências
ditas “exclusivas de Estado”, reco-
loca no centro do debate a visão
neoliberal da divisão do seu papel
em áreas exclusivas, denominadas
típicas, e áreas socialmente com-
petitivas (como educação, saúde,
meio ambiente, esporte, etc).

A Fasubra tem posição congres-
sual contra fundações de direito
privado, independentemente do seu

formato, e defende a ampliação
dos recursos orçamentários e rea-
bertura imediata dos concursos em
conformidade com o Regime Jurí-
dico Único.

Considerando a gravidade do
momento, a Federação articulará
com as entidades nacionais dos Ser-
vidores Públicos, Centrais Sindicais
e os Movimentos Populares, amplo
debate em torno do PLC 92/2007,
visando construção da luta con-
junta e unificada.  E recomenda
que as entidades de base intensifi-

quem ações já deliberadas na últi-
ma Plenária, buscando a luta uni-
ficada nos Estados.

Abaixo assinado Abaixo assinado Abaixo assinado Abaixo assinado Abaixo assinado - Para in-
tensificar a campanha, a Fasubra
retoma a mobilização para que as
entidades de base continuem com
o recolhimento de assinaturas no
abaixo assinado contra a transfor-
mação dos HUs em fundação esta-
tal de direito privado. A meta é
alcançar 200 mil assinaturas uma
vez que a categoria conta com 150
mil trabalhadores na base.

Ato pela vida
contra o
extermínio

Um ano da chaci-
na no Complexo do
Alemão será lembra-
do com missa e ato
político, nesta sexta-
feira, 27, às 10h, na
Igreja da Candelária.
O Conselho Popular
conta com a sua pre-
sença.

Vacinação de
adultos na DVST

O Centro de Vacinação de Adul-
tos da Divisão de Saúde do Traba-
lhador (CVA/DVST) continua aten-
dendo toda a comunidade univer-
sitária da UFRJ, diariamente, das
8h às 16h, para aplicação de vaci-
nas contra as seguintes doenças:
tétano, difteria, sarampo, caxum-
ba, rubéola, hepatite B, gripe (in-
fluenza), febre amarela e raiva. A
coordenadora do CVA, Maria Fon-
tanelli, informa que para receber
as duas últimas vacinas é necessá-
rio agendar previamente pelos te-
lefones: 3867-6543 e 3867-6693 –
ramal 24.

Museu Nacional
comemora 190
anos

Nesta semana, nos dias 27, 28
e 29 de junho, o Museu Nacional
oferecerá uma diversificada pro-
gramação para comemorar seus
190 anos de fundação. Uma ten-
da será montada na Quinta da
Boa Vista onde serão realizadas
oficinas, mostras, apresentações
musicais e atividades interativas.
Neste dia também haverá visita
guiada ao museu. Tudo de graça.
O Museu Nacional fica localiza-
do na Quinta da Boa Vista, s/n,
São Cristóvão.

Notas de falecimentos
O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Gradu-

ação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) comuni-
ca com muito pesar a morte do servidor Walmar
Marques Pereira, do setor de Apoio Operacional,
no dia 17 de junho. A Coppe lamenta a perda.

Outro servidor que deixará saudades entre seus
colegas é Marcos de Sena Gebara, da Faculdade
de Farmácia, falecido no dia 18 de junho.

No dia seguinte, 19, a servidora Irene Martins
dos Santos, do Instituto de Pediatria e Puericultura
Martagão Gesteira (IPPMG), deu seu último adeus.
Ela estava afastada por motivos médicos.

NOTAS

PLC das Fundações Estatais passa em comissão da Câmara
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Estudantes querem
UFRJ

Faz um ano que o campus
ficou sem esses eventos
que reuniam centenas de
estudantes e provocavam
transtornos

No dia 17 de julho (terça-
feira da semana passada) o
campus da Cidade Univer-
sitária, na Ilha do Fundão,
completaráoficialmente
um ano sem as megacho-
padas que provocaram inú-
meros incidentes, desde
agressões a acidentes de
carros, na UFRJ. A questão,
que é polêmica, volta à baila
em decorrência da reivin-
dicação dos estudantes de
poderem promover eventos
para angariar fundos para
suas atividades. O assunto
foi levantado na reunião do
Conselho Universitário, dia
6 de junho.

A decisão sobre a suspensão des-
tas confraternizações que reuniam
centenas de estudantes, tanto da
universidade quanto de outras,
como também jovens de comuni-
dades próximas, foi provocada por
um aluno que deu queixa na 37ª
DP da Ilha do Governador e acio-
nou a universidade. O assunto foi
parar na Defensoria Pública, que
abriu procedimento e o reitor Aloí-
sio Teixeira teve de se explicar ao
Ministério Público.

Na sessão de 17 de julho de
2007 do Conselho Superior de Co-
ordenação Executiva (CSCE) o pro-
blema foi apresentado e recomen-
dou-se a suspensão temporária das
chopadas ou eventos e que fosse
comercializado e/ou promovido o
consumo de bebidas alcoólicas,
como também foi ratificada a por-
taria que proibiu festas no interior
dos prédios. Para responder ao Mi-
nistério Público, a comissão de sin-
dicância foi instaurada pelo reitor
para apurar responsabilidades; no
entanto, as conclusões não vieram
a público.

O aluno Jonas Peixoto, um dos
representantes do DCE no Conse-
lho Universitário e também um
dos coordenadores da chopada da
Politécnica e da Escola Naval, le-
vou ao Consuni o problema. “A
suspensão que era temporária, vi-
rou permanente. Além disso, nós
promovíamos a “caninha”, e tudo
era feito com organização e segu-
rança. E o principal objetivo era o
de angariar verbas para nossos pro-
jetos e encontros. Vamos sediar em
outubro o Encontro Latino-Ameri-
cano de Estudantes de Engenharia
Naval e precisamos nos organizar,
por isso é preciso uma resposta da
Reitoria sobre as chopadas”, expli-
cou.  Além disso, Peixoto reivindi-

chopadas de volta

cou também o resultado do traba-
lho da comissão de sindicância.
“Fui arrolado no processo, convo-
cado a depor perante a comissão e
até hoje não fui comunicado do
seu resultado. Eu tenho direito de
saber sobre a conclusão do proces-
so”, cobrou.

Novo localNovo localNovo localNovo localNovo local
Como as festas estão proibidas

e a saída do Fundão é um caos
quase que diário no final da tarde,
às sextas-feiras, os estudantes estão
fazendo seu happy hour no bar do
João, próximo ao Cetem. A concen-
tração é grande e pode chegar a 250
jovens. Mas o consumo de álcool e
a concentração de carros nas ime-
diações têm preocupado a Prefei-
tura da Cidade Universitária e a
Diseg.

“Nós temos procurado fazer um
trabalho de conscientização sobre
bebida e direção. O Detran está fa-
zendo no campus uma campanha
que se chama “Balada de Respon-

sa” com cartazes e distribuindo
panfletos chamando a atenção dos
jovens para o perigo da associação
do álcool com a direção. E dentre
as várias medidas que planejamos
para o trânsito no campus, tive-
mos infelizmente acidentes fatais,
teremos uma espécie de termôme-
tro informando sobre as ocorrênci-
as”, explicou o vice-prefeito, Ivan
Carmo.

Os diretores da Diseg, Leandro
Buarque e Augusto Barbosa, ates-
tam: “Álcool com direção não com-
bina”. E é esta a principal preocu-
pação dos profissionais da seguran-
ça e dirigentes da UFRJ quando os
alunos se reúnem nestas confrater-
nizações, mas excedem no consu-
mo de bebida. “As medidas são para
garantir a segurança dos nossos alu-
nos, funcionários e professores, nun-
ca para cercear a sua liberdade. É o
dever da universidade. Mas é preci-
so que os estudantes tenham res-
ponsabilidade”, justificou o pre-
feito Hélio de Mattos.

Chopada saideira
A última e derradeira chopada, a famosa “caninha” promovida

pelos alunos da Politécnica e da Engenharia Naval, ocorreu no dia 22
de junho de 2007, quando então o estudante de Letras Vítor Rebello
Ramos fez denúncia de agressão na 37ª Delegacia Policial da Ilha do
Governador e depois fez exame de corpo de delito. Por isso, o Ministério
Público cobrou do reitor uma solução em relação aos eventos que
estavam tendo recorrente violência.

No ano de 2005 diversos problemas foram causados pelas chopadas
que eram realizadas nos prédios do campus. Em abril de 2006 uma
chopada do curso de enfermagem terminou com tiros, agressões e
depredação de um alambrado. O caveirão chegou a entrar no campus.
Em junho, no prédio da Reitoria, numa chopada de alunos da EBA,
pontos de ônibus foram destruídos, um carro capotou, outro colidiu
com um carro da PM e outros sofreram tentativas de roubo.

As festas resultaram num extenso relatório do diretor da Divisão de
Segurança da UFRJ (Diseg), Leandro Buarque. Este relatou o perigo a
que se expunham estudantes e a própria comunidade universitária
com a promoção de grandes eventos, o consumo excessivo de álcool que
gerou brigas, acidentes, atendimentos médicos a feridos e embriaga-
dos, e a concentração de milhares de pessoas dentro do campus com-
prometendo o patrimônio da universidade. O Jornal do SINTUFRJ, que
já vinha alertando sobre os excessos nas chopadas e suas conseqüências,
acompanhou toda a questão.

Após o relatório da Diseg algumas medidas foram tomadas e o
Conselho Superior de Coordenação Executiva recomendou ao reitor a
proibição de chopadas nos prédios. A alternativa encontrada para não
impedir as confraternizações entre os estudantes foi concentrar as
festas no antigo campo de aeromodelismo, ao lado do Cepel, mas os
problemas continuaram.

FOTO de acidente extraída de relatório da Divisão de
Segurança sobre as chopadas no Fundão

Foto: Arquivo Sintufrj



 12PÁGINA

“Estação Terminal” na UFRJ
Monólogo da atriz Moraes baseado na obra de Lima Barreto

encerra temporada no Fórum de Ciência e Cultura
“1920. 4 de janeiro.

O Pavilhão e a Pinel.
Estou no Hospício ou,
melhor, em várias
dependências dele,
desde o dia 25 do mês
passado. Estive no
pavilhão de
observações, que é a
pior etapa de quem,
como eu, entra para
aqui pelas mãos da
polícia”. Essa é uma
das primeiras
anotações de Lima
Barreto para
O cemitério dos vivos,
o diário da estada no
casarão da Praia
Vermelha (o hospício
nacional) do Natal de
1919 até 2 de fevereiro
de 1920.

Em outro trecho ele descreve:
“O hospício é bem construído e,
pelo tempo em que o edificaram,
com bem acentuados cuidados hi-
giênicos. As salas são claras, os
quartos amplos, de acordo com a
sua capacidade e destino, tudo
bem arejado, com o ar azul dessa
linda enseada de Botafogo que nos
consola na sua imarcescível bele-
za, quando a olhamos levemente
enrugada pelo terral, através das
grades do manicômio, quando
amanhecemos lembrando que
não sabemos sonhar mais... Lá
entra por ela adentro uma falua,
com velas enfunadas e sem vio-
lentar; e na rua embaixo passam
moças em traje de banho, com as
suas bacias a desenharem-se níti-

das no calção, até agora inúteis”.
As memórias, diários e confis-

sões têm ponto alto na reflexão
sobre da loucura.

Afonso Henriques de Lima Bar-
reto (1881-1922), filho de um ti-
pógrafo e de uma professora, criou
com sua obra um amplo painel do
Rio de Janeiro do início do século
XX. O cemitério dos vivos e Diá-
rio do hospício serviram como
base para o monólogo com Tuca
Moraes Estação Terminal, que, de-
pois de uma temporada prolonga-
da por meses devido ao sucesso, será
apresentada pela última vez no Fó-
rum de Ciência e Cultura no dia
29, domingo, a partir das 19h.

Justamente no Palácio Univer-
sitário da Praia Vermelha, que abri-

Fórum Social: contagem regressiva
Começou a contagem regres-

siva do VII Fórum Social Mundial
com a realização em Belém, ca-
pital do estado amazônico do
Pará, na semana passada, do se-
minário “O futuro da democra-
cia na América Latina - Movi-
mentos sociais e políticos”. Fo-
ram dois dias de intensos debates
com a participação de dezenas de
intelectuais, jornalistas e políti-
cos latino-americanos e europeus,
numa pequena mostra do que será
o próximo FSM em Belém, em
janeiro próximo.

A governadora do Estado do
Pará, Ana Julia Carepa, abriu os
trabalhos dando as boas-vindas
aos participantes e destacando os

esforços do seu governo para que o
FSM em plena região Amazônica
seja um marco histórico do evento.

Ignácio Ramonet, diretor do Le
Monde Diplomatique, e o cien-
tista político Emir Sader, secretá-
rio executivo do Conselho Latino-
Americano de Ciências Sociais
(Clacso), foram os primeiros deba-
tedores sobre As Linhas de Fratura
Planetárias no tópico sobre A Amé-
rica Latina no Contexto Geopolíti-
co. Ramonet indagou quantas cri-
anças pelo mundo e na América
Latina morreriam por doenças fa-
cilmente curáveis nos 20 minutos
de sua exposição?

Depois de assinalar que 100
milhões de crianças estão fora das

salas de aula, sendo que 60% me-
ninas, Ramonet observou que 40%
da humanidade vive com menos
de dois dólares diários. Segundo o
diretor do Le Monde Diplomati-
que, nestes tempos de globalização
o fosso entre ricos e pobres aumen-
tou consideravelmente com refle-
xos na América Latina, tanto que
as três pessoas mais ricas do plane-
ta têm patrimônio superior ao Pro-
duto Interno Bruto dos 48 países
mais pobres do mundo.

Energia nuclearEnergia nuclearEnergia nuclearEnergia nuclearEnergia nuclear
Ramonet alertou também para

o perigo da utilização da energia
nuclear como fonte energética por
considerá-la nociva ao meio am-

biente. Ele criticou também os agro-
combustíveis por afetarem a pro-
dução de alimentos. Para o jorna-
lista, nunca em dois séculos o mun-
do esteve mais pacificado como
hoje, observando que na América
Latina o único foco de guerra é na
Colômbia. Ignácio Ramonet de-
posita confiança na América Lati-
na, um continente de esperança e
onde a democracia está consolida-
da, como demonstram os resulta-
dos das eleições pelo menos nos
últimos 10 anos, iniciados com a
vitória de Hugo Chávez, na Vene-
zuela, em 1998, passando pelo Uru-
guai, Brasil, Equador, Bolívia e no
último dia 20 de abril com a vitó-
ria de Fernando Lugo no Paraguai,

gou as instalações do Hospital Ge-
ral dos Alienados, onde esteve
Lima Barreto.

O espetáculo criado pela Com-
panhia Ensaio Aberto integra tea-
tro e artes plásticas, mistura técni-
cas e linguagens. Dramaturgia de
João Batista e direção artística de
Luiz Fernando Lobo, que contrace-
na com a atriz Tuca Moraes. Dire-
ção musical de Felipe Radicetti. No
cenário, a instalação Velatura é da
artista plástica Suzana Queiroga.

Ingressos: R$ 20,00 (inteira);
R$ 10,00 (meia) e R$ 5,00 (comu-
nidade da UFRJ). A partir das 19
horas. O pessoal deve chegar com
antecedência, porque a capacida-
de é pequena, de 35 pessoas.

Evento debate, em Belém, o futuro da democracia na América Latina

REALISMO. Cenário onde Lima Barreto viveu seu drama
confere emoção ao espetáculo

Fotos: Divulgação

ao desbancar o Partido Colorado
depois de mais de 60 anos à frente
do poder.

Emir Sader destacou os ma-
lefícios acarretados pelo imperia-
lismo estadunidense no conti-
nente latino-americano, não só
com o apoio dado aos sucessivos
governos ditatoriais e golpes de
Estado contrários às mudanças
estruturais que vinham sendo
tentadas por governos progressis-
tas, como, na fase atual, as pres-
sões contra determinados presi-
dentes que se destacam pela defe-
sa da soberania e interesses naci-
onais, sobretudo Hugo Chávez e
Evo Morales. (Fonte: Jornal Sur-
gente (Sindipetro-RJ)


