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Comando Nacional orienta suspensão da greve

Greve é mantida

SINTUFRJ se prepara para plenárias da CUT
A 13ª Plenária Nacional da Central será entre os dias 3 e 7 de outubro. Uma das principais tarefas é aprovar o plano de lutas para o próximo
período. Nossa Assembleia para escolha de delegados será em dia 27 de julho, às 13 horas. Nossa Assembleia para escolha de delegados será em dia 27 de julho, às 13 horas. Nossa Assembleia para escolha de delegados será em dia 27 de julho, às 13 horas. Nossa Assembleia para escolha de delegados será em dia 27 de julho, às 13 horas. Nossa Assembleia para escolha de delegados será em dia 27 de julho, às 13 horas. PÁGINA 7

Coren constata risco de infecção
No final de junho, profissionais do Centro Cirúrgico do HU acionaram o SINTUFRJ devido ao aparecimento de dilatações nas ligações entre
os blocos e de fissuras na estrutura do prédio. Força-tarefa do Conselho Regional de Enfermagem fiscalizou o  hospital. PÁGINA 7

CEPG aprova curso para Técnico-Administrativos em Educação
No Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) existe uma bancada ativa de técnicos-administrativos.  O CEPG também delibera sobre
questões relevantes para os TAEs, como o Curso de Especialização em Gestão da Universidade Pública Federal. PÁGINA 5

Reunião dos aposentados
Dia 19 de julho, terça-feira, às 10h, na subsede sindical no HU.
Pauta: informes e participação na greve da categoria

Mudança na estrutura da UFRJ aprovada no Consuni
No primeiro ato de gestão, Carlos Levi conseguiu aprovar no Conselho Universitário mudanças nas áreas de orçamento e administração, de apoio
às políticas estudantis e dos campi distantes. A sucessão consolidou a ocupação dos técnicos-administrativos nos espaços de poder. PÁGINA 4
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Carlos Levi aprova no Consuni
mudança na estrutura da UFRJ
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A máscara mágica

Trecho do livro:Trecho do livro:Trecho do livro:Trecho do livro:Trecho do livro: TERRA COMPROMETIDA

Ai em ti, ai em mim, ai em nós
Mundo do bem e do mal
Mundo do reino animal

Águas sem rumo, com direções
Terras sem donos, com cafetões
O abandonado com proprietário
O perseguido no calvário

Os sem papéis querendo escrituras
Os com papéis cavando sepulturas
Mundo do bem e do mal
Mundo do reino animal

Estarás eternamente à “grande sombra”
escondida ou será necessário um
“balanço” nestas para sanear tua ferida?
(Aquiles)

Editorial

Por que defendemos a suspensão da greve
Não podemos perder o rumo

Coordenação Geral do SINTUFRJCoordenação Geral do SINTUFRJCoordenação Geral do SINTUFRJCoordenação Geral do SINTUFRJCoordenação Geral do SINTUFRJ
Quando o governo anunciou

que não haveria reajuste salarial
para os servidores públicos fede-
rais este ano, nossa expectativa
era de que todas as categorias do
serviço público construíssem, uni-
ficadamente, uma forte reação.

Respeitando a realidade de
cada categoria, a Fasubra iniciou
sua mobilização, e depois de uma
série de tentativas de negociação
com o governo fomos à greve.

Aqui, na UFRJ, a direção do
Sindicato foi às unidades para de-
fender e organizar nossa adesão à
greve.

Entendíamos que era o corre-
to a fazer, pois as negociações, com
a Fasubra, não avançavam.

Nossa expectativa era de que
iniciaríamos a greve sozinhos, po-
rém as outras categorias do serviço

público logo se somariam a nós.
Contudo, em vez disso o que

ocorreu foi que eles aceitaram o
cronograma de negociação propos-
to pelo governo e que a Fasubra
havia rejeitado.

O resultado é que hoje estamos
em greve e fora da mesa de negocia-
ção, pois o governo se nega a negoci-
ar com a Fasubra.

Outra decepção: as outras cate-
gorias do serviço público seguem ne-
gociando com o governo, apresen-
tando suas planilhas com a propos-
ta de aumento de seus pisos salariais
e com a repercussão financeira de
suas reivindicações. Sem nenhuma
manifestação, contundente, pela
forma como o governo está tratan-
do a Fasubra.

Diante desses fatos, nós, da dire-
ção do SINTURFJ, defendemos o en-
caminhamento do Comando

Nacional de Greve, de suspensão da
greve, e que a Fasubra retornasse à
mesa de negociação e, também, apre-
sentasse a repercussão financeira da
nossa pauta salarial. Pois a proposta
de orçamento para o ano que vem
fechará, no máximo, em meados de
agosto e deverá ser enviada ao Con-
gresso até 31 de agosto.

Com esta realidade, corremos o
risco de ficarmos fora da previsão
orçamentária, e sem perspectiva al-
guma para recuperação salarial para
2012.

Porém, a maioria dos presentes
na Assembleia Geral entendeu que
deveríamos permanecer na greve.

Democracia é respeitar as dife-
renças, conviver com as divergênci-
as, e encaminhar o que a maioria
decidir. Por isso estaremos nos sub-
metendo e encaminhando todas as
ações aprovadas na assembleia.

Nossa última assembleia foi
palco de disputas fratricidas que, em
nome de posições partidárias, farão,
como vítima maior,o nosso próprio
movimento. E isso não podemos per-
mitir.

Em todo o processo de constru-
ção desta greve, conseguimos supe-
rar diferenças e fomos para a base
organizar a categoria e vencer a des-
mobilização.

Demos a partida em nossa para-
lisação com uma assembleia que
fez jus a todo este esforço: 700 pre-
sentes disseram sim ao indicativo
da Federação. Muitos dos que com-
puseram esse grupo são profissio-
nais recém-concursados. E este é um
patrimônio que conquistamos e
com o qual devemos ter todo cuida-
do. Neles vemos o futuro do movi-
mento na UFRJ.

Em vez disso, no entanto,vemos
se armar, a cada assembleia, um
ambiente hostil de acusações, se-
gregação e desrespeito com as opi-
niões divergentes. A ponto de, num
fato inédito na história de nosso
movimento, facultarem a palavra
apenas a representantes de outras
categorias e partidos políticos, im-
pedindo todos os demais presentes
na assembleia de manifestarem sua
opinião.

A democracia em nossos fóruns
é um patrimônio do qual não po-
demos abrir mão. E não vamos per-
mitir que questões partidárias ou a
antecipação das disputas eleitorais
vendam tão barato um patrimônio
que conquistamos com anos de luta
e mobilização: a nossa organiza-
ção, nossos fóruns de deliberação,
nossa unidade.

O SINTUFRJ tem a honra de anunciar e
convidar todos a prestigiarem o lançamento do
livro “A máscara mágica”, de Francisco das
Chagas Sena, pela editora Frutos,  que ocorrerá
no próximo dia 20, a partir das 19h, na Blooks
Livraria – galeria do Cinema Arteplex, Praia de
Botafogo.

O livro conta a história de um gato de rua
sonhador que, durante a viagem pelo país, se
apaixona, se depara com as mazelas do cotidia-
no e passa a ver a vida de maneira totalmente
diferente, após o acontecimento de algo surpre-
endente.  Esse romance, assim definido pelo
autor, por meio de poemas, sátiras e ironias, ele
faz críticas severas ao modo de produção capita-
lista e ao governo atual. “Sou um crítico am-
bulante do sistema”, assim Sena se define.

Francisco das Chagas Sena, ou Sena, como
é conhecido pelos colegas de profissão, trabalha
na Diseg, Divisão de Segurança da UFRJ, há 22
anos. Nasceu e foi criado na comunidade da
Maré, em Bonsucesso, estado do Rio de Janeiro.
Dado o contexto histórico e social em que vivia,
tinha certeza de que seu destino era ser mais um
cidadão predestinado à pobreza e à luta pela
subsistência.

Mas, assim como no seu livro, algo inima-
ginável aconteceu e o futuro, já traçado, foi
modificado. Após 20 anos sem estudar – achava
que isso era coisa para gente rica – passou no
concurso público da UFRJ para o cargo de vigi-
lante.

Incentivado pelo plano de cargos e salários
da Universidade, viu o ingresso num curso supe-
rior a oportunidade de melhorar de vida. Após
um ano de estudo intenso, passou em terceiro
lugar para Serviço Social, curso escolhido pelo
teor crítico das disciplinas, na mesma institui-
ção em que trabalhava.

Durante a faculdade, Franscisco mergu-
lhou nos livros, em especial os de filosofia, e na
teoria marxista com a qual se identificou. “Des-
cobri o mudo. Descobri que podia ser sujeito da
minha própria história e contrariar o meu des-
tino de menino pobre da favela”, declara.

O lançamento do primeiro livro é um mar-
co na vida desse cidadão brasileiro que, quando
criança, queria fazer uma revolução não arma-
da e viu na escrita, através de críticas ao sistema
capitalista, a oportunidade de concretizar sua
ideia infantil e, quem sabe, também, de trans-
formar o mundo, pelo menos em parte
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GREVE NA UFRJ

Categoria decide manter a greve
Esta decisão foi tomada na assembleia realizada terça-feira, dia 12 de julho

Em assembleia, no auditó-
rio do Quinhentão, na terça-fei-
ra, dia 12, a maioria dos cerca
de 400 técnicos-administrativos
presentes aprovou a continuida-
de da paralisação. A orientação
do Comando Nacional de Greve
(CNG) da Fasubra era pela sus-
pensão do movimento para re-
tomada de negociações com o
governo.

Foi lido na assembleia o In-
forme da Fasubra sobre a reu-
nião do conjunto das entidades
do serviço público com o secretá-
rio de Recursos Humanos do Mi-
nistério do Planejamento, Du-
vanier Paiva, assim como a res-
posta do Comando Nacional de
Greve, que, por 52 votos a 47, apro-
vou a suspensão da paralisação a
partir do dia 14 de julho.

FasubraFasubraFasubraFasubraFasubra
A coordenadora-geral da Fa-

subra, Léia de Souza Oliveira,
reafirmou que a proposta vence-
dora significava uma ação es-

tratégica para que o movimen-
to saísse da defensiva: “A Fasu-
bra foi vanguarda visando supe-
rar a blindagem do Planejamen-
to, mas não deve ficar isolada”.

A dirigente lembrou, ainda,
que as demais entidades do ser-
viço público estão negociando,
mesmo criticando que as nego-
ciações não estão avançando,
porque querem terminar toda a
agenda com o governo. “Consi-
deramos essa posição correta e a
Fasubra deveria ter feito o mes-
mo”, afirmou Léia, fazendo o
seguinte apelo: “Temos que sair
da retranca, porque o tempo do
orçamento vai passar e nós va-
mos ficar sem nada”.

 Neuza Luzia informou que
houve a reunião prevista entre o
secretário de Recursos Humanos
do Ministério do Planejamen-
to, Duvanier Paiva, e as entida-
des federais do serviço público,
no dia 6 de julho, e que a próxi-
ma negociação estava prevista
para o dia 15 de julho.

 O fim da greve ou a conti-
nuidade desta foi a votação, com
manifestação apenas de duas
defesas contra a manutenção da
paralisação e duas a favor.

Fábio (ESS) e Valdenise
(Instituto de Matemática) de-
fenderam manter a greve; Neu-
za Luzia e Walmir (Jacaré), o
seu fim.

“O governo Dilma chanta-
geia a categoria e mente. Sair
da greve sem nada de concreto
para voltar depois é uma piada
de mau gosto. As categorias na
mesa de negociação estão ama-
durecendo a mobilização ao
perceber que estão sendo enro-
ladas e apontam para a greve”,
falou Fábio, defendendo a gre-
ve. E Valdenise acrescentou: “A
nossa greve chegou a 49 univer-
sidades. Qual setor está negoci-
ando e levando o seu? Demos
em março um crédito para o
governo. Chega!”

“O governo quer nos colocar
na geladeira, enquanto os ser-

vidores de outras categorias ne-
gociam suas reivindicações. Em
2005, perdemos mais de 200 bi-
lhões por não queremos recuar
da greve. Vamos recuar, sentar e
negociar”, defendeu Walmir.

“A gente defendeu mobiliza-
ção e decretamos greve com mais
de 700 pessoas na assembleia. To-
dos os companheiros do CLG or-
ganizaram a greve na base. Hoje
os TAEs estão isolados, divididos
e com possibilidade de ficarmos
congelados por mais dois anos. O
conjunto dos servidores ouviu o
governo dizer para a Fasubra:
“Vocês estão fora”, mas tatica-
mente ficaram lá, na mesa. Sai-
amos da greve e reapresentemos a
pauta de reivindicações da Fasu-
bra, defendeu Neuza.

Além da continuidade da
greve, a assembleia aprovou que
os representantes da categoria no
Comando Nacional de Greve, em
Brasília, terão de seguir as deli-
berações das assembleias gerais
da base.

CNG propõe
ações

O último informe do Coman-
do Nacional de Greve (CNG) e que
foi lido na assembleia da categoria
do dia 14, na quinta-feira, é do dia
13 de julho. O documento infor-
ma que até aquela data haviam
suspendido a greve 18 universida-
des federais e permanecido em gre-
ve 23.

Na avaliação do CNG é hora de
intensificar o movimento: com a
realização de ações organizadas nas
universidades; jornada de ações
para localizar nosso movimento nas
ruas, buscando sensibilizar a socie-
dade; intensificar a pressão sobre
parlamentares e entidades da so-
ciedade civil organizada; e prepa-
rar grande marcha nacional das
universidades federais a Brasília para
a primeira quinzena de agosto, com
o objetivo de fortalecer o CNG.

“A greve dos trabalhadores técni-
co-administrativos das universidades
brasileiras teve início no dia 6 de
junho. A deflagração se deu pelo des-
caso do governo com o processo de
negociação aberto a partir do acordo
assinado em 2007, onde a maioria
dos itens da pauta ficou pendente. E
embora nos últimos quatro anos te-
nhamos nos reunido com o governo
várias vezes, não foi apresentada uma
única contraproposta à pauta da Fa-
subra, configurando uma negocia-
ção efetiva. Ao invés disso, o governo
procura protelar ao máximo a defi-
nição de qualquer proposta esperan-
do passarem os prazos de legislação
orçamentária. Tal atitude decorre das
limitações financeiras impostas pela
política econômica do governo Dil-
ma de manutenção/ampliação do
superávit primário para atender o
mercado financeiro. Uma política
de continuidade, como constatamos
com a análise do orçamento geral da
União de 2010, cujos gastos com ju-
ros, amortizações e refinanciamento
da dívida consumiram 44,93%, en-
quanto a educação recebeu apenas
2,59%.

Negociação com o governoNegociação com o governoNegociação com o governoNegociação com o governoNegociação com o governo     –––––
Sempre tivemos toda disposição para
negociar, mas infelizmente a histó-

Deliberações do
CNG para os
sindicatos de base

 Participação do CNG na SPPC e
no Congresso da UNE, no dia 15 de
julho.

 Ato nas Reitorias no dia 21 de
julho.

 Ato nos hospitais universitários
no dia 28 de julho.

 Marcha da Educação na pri-
meira quinzena de agosto com a
participação da Sinasefe, Andes e
DCEs.

 Acampamento em Brasília na
primeira quinzena de agosto – data
a definir.

 Campanha de outdoor em to-
dos os estados sobre a privatização
dos hospitais universitários e a nos-
sa greve.

 Visita do CNG as entidades que
aprovaram a saída da greve.

 Publicar um jornal para distri-
buição nacional com a posição na
íntegra do CNG para fortalecer o
movimento paredista.

ria da Fasubra aponta que nunca
houve negociação efetiva sem greve.
E esta greve foi deflagrada com essa
compreensão, já que depois de mui-
tas idas e vindas e quatro anos de
conversa com o governo não houve
qualquer possibilidade de um acordo
– o governo nem sequer se dispôs a
apresentar contraproposta. A greve se
caracteriza hoje com o um dos movi-
mentos mais fortes já realizados na
base da Fasubra, com grande adesão
dos novos trabalhadores, uma grande
massa ainda em estágio probatório.

O governo quando diz, através de
Duvanier, que não terá nem o equi-
valente aos R$ 38 bilhões gastos com
o funcionalismo ao longo de três anos
do governo Lula, enquanto gasta
anualmente R$ 635 bilhões para re-
munerar o capital através dos juros
da dívida, deixa nítidas suas priori-
dades. Não abre mão nem do equiva-
lente a menos de sete dias por ano
gastos com juros para gastar com
reajustes salariais. Diante disso e
mostrando a falsidade do discurso de
que negocia sem greve, chegaram a
impasses os processos com diversas
categorias, como Sinasefe e Condisef.

Unificação com os SPFsUnificação com os SPFsUnificação com os SPFsUnificação com os SPFsUnificação com os SPFs – Ao
mesmo tempo seguiremos buscando
estabelecer vínculo entre nossa mobi-

lização e a dos demais servidores pú-
blicos, sabendo das diferenças de rit-
mos entre as categorias, mas buscan-
do potencializar as possibilidades de
unidade de ação.  Esse esforço repre-
senta a possibilidade de estabelecer-
mos o caminho da superação da frag-
mentação das lutas que vivenciamos
nos últimos anos.

Sabemos que a greve é confronto
e o principal instrumento dos traba-
lhadores na luta de classes. E, no caso
dos trabalhadores do serviço público,
contra a política do governo que está
a serviço do capital. Nesse momento
o governo endurece ao dizer que não
negocia com os trabalhadores em
greve e mostra o que considera direi-
to de greve. Nossa resposta deve ser
dada na mesma amplitude, pois nesse
“cabo de guerra” quem fraquejar pri-
meiro sai derrotado.

Não nos interessa sair da greve
apenas com a promessa de sermos
recebidos pelo governo, mas sem ne-
nhuma contraproposta. Esse é um
processo que já existe e não deu ne-
nhum resultado para os trabalhado-
res ao longo de todos estes anos.  Não
desejamos apresentar, e pior, defen-
der ilusões para a categoria, pois não
há a menor proposta, o menor orça-
mento, a menor sinalização efetiva

de propostas decentes em discussão
para 2011 e 2012. Enquanto o poder
de compra de nossos salários vai di-
minuindo, o mais recente ofício do
governo – novamente assinado ape-
nas por secretários – repete o teor dos
anteriores ao dizer que não negocia
com grevistas. Portanto, não respeita
esse instrumento constitucional que
é a greve, e, mais uma vez, nada é
colocado como contraproposta a nos-
sa pauta.

Para nós a única forma de ter-
mos negociação é com a base ampla-
mente mobilizada e discutindo cada
passo dado pelos nossos interlocutores
na mesa e isso só é possível com a
greve instalada e a discussão realiza-
da nos comandos locais e no coman-
do nacional de greve.  Com mais de
um mês de greve, estamos próximos
ao ápice do movimento com quase
todas as instituições federais de ensi-
no superior em greve. É o momento
de mostrarmos nossa força e dizer-
mos em alto e bom som que o gover-
no tem que negociar com os traba-
lhadores em greve.

Firmeza na greve até que nossa
pauta seja negociada e satisfatoria-
mente atendida. Em defesa dos HUs
– não ao PL 1749/11. Até a vitória.”

Comando Nacional de Greve

Trechos do informe do Comando Nacional de Greve - CNG
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COLEGIADO

Nova Reitoria altera estrutura da administração
Como primeiro ato de gestão, o

novo reitor da UFRJ, Carlos Levi,
conseguiu aprovar no Conselho
Universitário, em sessão especial,
dia 14 de julho, mudanças na es-
trutura organizacional da Admi-
nistração Central. Para isso foi ne-
cessário alterar o Estatuto e o Regi-
mento do Consuni.

O objetivo é a estrutura ganhar
agilidade e eficiência nas áreas de
orçamento e administração, como
também fortalecer as estruturas de
apoio às ações de políticas estu-
dantis e às iniciativas desenvolvi-
das nos campi distantes do muni-
cípio. Carlos Levi afirmou que a
iniciativa faz parte de mudanças
urgentes e necessárias para a UFRJ.

Mas o debate sobre a necessida-
de de uma nova Estatuinte, um
anseio da comunidade universitá-
ria e dos movimentos da universi-
dade, não ficou de fora. Neste deba-
te foi lembrado, inclusive, que o
colegiado se posicionou a favor de
sua realização, e que é preciso hon-
rar este compromisso assumido.
Levi prometeu convocar uma ses-
são para discutir a Estatuinte.

Esta foi a primeira sessão do
Consuni com toda a equipe da nova
Reitoria, eleitos e indicados pelo rei-
tor, que destacou o trabalho realiza-
do pelos gestores que saem e apre-
sentou nominalmente sua equipe.

Os novos pró-reitores foram recebi-
dos sob aplausos. Houve a homolo-
gação do novo prefeito da Cidade
Universitária, Ivan Carmo. E a pró-
reitora da nova pasta de Gestão e
Governança, Aracéli Ferreira, foi in-
dicada e aprovada nesta sessão.

Os novos integrantes das comis-
sões do colegiado, Comissões de Le-
gislação e Normas, Ensino e Títu-
los, e Desenvolvimento, foram es-
colhidos também nesta sessão.

MudançasMudançasMudançasMudançasMudanças
Foi criada a Pró-Reitoria de

Gestão e Governança, que centrali-
zará a gestão administrativa, pa-
trimonial e controle contábil da
universidade.  A atual Pró-Reitoria
de Planejamento e Desenvolvimen-
to foi renomeada. Agora passa a ser
Pró-Reitoria de Planejamento, De-
senvolvimento e Finanças, incor-
porando assim as atribuições da
execução financeira do Orçamen-
to UFRJ, deixando de responder pela
gestão patrimonial  da universida-
de. Além disso, as superintendênci-
as gerais foram ampliadas de seis
para onze.

As novas superintendênciasAs novas superintendênciasAs novas superintendênciasAs novas superintendênciasAs novas superintendências
são:são:são:são:são:

 Superintendência Geral de
Finanças

 Superintendência Geral de

Gestão e Controle
 Superintendência Geral de

Governança
 Superintendência Geral de

Tecnologia da Informação e Co-
municação Gerencial

 Superintendência Geral de
Políticas Estudantis. O superinten-
dente é José Antônio Barbosa de
Oliveira.

 Superintendência Geral de
Atividades Fora da Sede. A superin-
tendente é Maria Antonieta Rubio
Tyrrel. APROVAÇÃO de Aracéli Ferreira como pró-Reitora de Gestão

A sucessão de Aloísio Tei-
xeira consolidou a ocupação
dos técnicos-administrativos
em educação (TAEs) nos espa-
ços de poder na universidade.

A Pró-Reitoria de Pessoal
(PR-4), desde a gestão Horácio
Macedo, volta a ser ocupada por
um técnico-administrativo,
Roberto Gambine Moreira. E
para a superintendência, nova-
mente um TAE está a sua fren-
te, Agnaldo Fernandes Silva. Na
Prefeitura, assume o arquiteto
Ivan Carmo, e no Escritório
Técnico da Universidade (ETU),
o engenheiro Márcio Escobar.

Roberto Gambine entrou na
universidade em 1987, ocupou
cargos na administração da
UFRJ, foi dirigente do SINTUFRJ,
e desde 2002 ocupou a função de
superintendente de Pessoal. Ag-
naldo Fernandes foi admitido
em 1988, foi dirigente do SIN-
TUFRJ, e de 2006 a 2011 ocupou
o cargo de superintendente do

NOVOS pró-reitores tomam posse

Fotos: Emanuel Marinho

TAEs no comando da PR-4
Centro de
Ciências Jurídicas e Econômi-
cas. Ivan Carmo ocupou a fun-
ção de vice-prefeito desde 2004.

“Hoje é um dia de enorme
alegria. Representa uma con-
quista de uma luta dos técni-
cos-administrativos, que já vi-
nha se manifestando há mui-
to tempo, e precisava se ex-
pressar nos espaços de poder na
universidade. Fico satisfeito de
estar chegando hoje a pró-rei-
tor, ocupando a vaga no Con-
selho Universitário, sabendo
que acaba de sair da Pró-Rei-
toria de Desenvolvimento a
técnica-administrativa Regi-
ninha. E chegam agora Ivan
Carmo, como prefeito, e Már-
cio Escobar, no ETU. Este é um
processo que vinha ocorrendo
na universidade, com ocupa-
ções de outros espaços, como
nas superintendências tam-
bém, mostrando assim a im-
portância e a necessidade da

universidade reconhecer estes
espaços técnico-administrati-
vos”, declarou.

Segundo Gambine, a preo-
cupação da nova equipe em re-
lação aos  t rabalhadores  é
acompanhar suas movimenta-
ções, tanto dos TAEs quanto
dos professores. Para ele, a
UFRJ deve ser vanguarda no
encaminhamento das questões
construídas em conjunto. “Evi-
dentemente que ao longo des-
se processo possa haver dife-
rença, coisas que a gente não
consiga chegar a um entendi-
mento. Mas naquilo que for
consenso, acho que é obriga-
ção da administração da uni-
versidade da área de pessoal ser
vanguarda nessa discussão
com o MEC, com Ministério
do Planejamento, da própria
Andifes, ou seja, refletir na ad-
ministração aquilo que a sua
comunidade está nos demons-
trando”, adiantou.

ROBERTO GAMBINE, pró-reitor de Pessoal

IVAN CARMO é o novo prefeito da Cidade Universitária

MÁRCIO ESCOBAR assume o ETU
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COLEGIADO

O curso tem como objetivo for-
mar em nível de pós-graduação
latosensu os técnicos-administra-
tivos, para que, além do domínio
operacional de um determinado
fazer, possam apropriar-se de um
saber que lhes permita propor al-
ternativas e participar das decisões
que dizem respeito ao conteúdo de
seus respectivos trabalhos.

“Este curso é muito importan-
te, pois estimula os funcionários a
obter mais conhecimentos e dá a
oportunidade de se especializarem.
É um incentivo para que se capaci-
tem em gestão universitária, inclu-
sive funcionários antigos, que acu-
mulam grande conhecimento da
universidade, fazem parte do corpo
docente”, explica Lúcia Sallis.

Ponto para os TAEs, que agora
podem investir no seu potencial
dentro da sua área de atuação na
universidade. O curso abrange as
áreas de gestão administrativa aca-
dêmica, planejamento, execução,

Conselho de Pós-Graduação
aprova curso para TAEs

avaliação de projetos, auditoria
interna, organização e métodos,
orçamento, finanças, patrimônio,
protocolo, arquivo, administração
de desenvolvimento de pessoal, aten-
dimento ao público e serviços de
secretaria nas unidades acadêmi-
cas e diferentes setores administra-
tivos.

MAIS CONQUISTASMAIS CONQUISTASMAIS CONQUISTASMAIS CONQUISTASMAIS CONQUISTAS
Outra conquista dos TAEs no

colegiado refere-se à mudança no
seu regimento. Este vem sendo dis-
cutido e já foi aprovada a retirada
da exclusividade dos docentes na
presidência do conselho. Na ausên-
cia do presidente, que é a Pró-Rei-
tora de Pós-Graduação e Pesquisa,
assumia o conselheiro docente

Como é o colegiado

mais antigo. “Agora será decidido
pelos conselheiros”, diz Lúcia, afir-
mando também que não existe
mais restrição formal em um TAE
ocupar a presidência do CEPG.

Uma outra decisão foi a inclu-
são de pré-requisito para a repre-
sentação TAE. “Discutimos que os
representantes TAEs nos conselhos
técnicos devem ter domínio dos as-
suntos avaliados e por isso eles de-
vem estar ligados com atividades
ligadas à graduação e à pós-gra-
duação. Assim, no CEPG, o regi-
mento determina que o funcioná-
rio representante da bancada TAE
deve ser ligado a um programa ou
atividade de pós-graduação. Isto
qualifica sua participação no cole-
giado”, informa Lúcia.

O CEPG é responsável pelas
diretrizes didáticas e pedagógicas
dos cursos de pós-graduação. É
composto pelos membros eleitos
em cada um dos centros universi-
tários e pela representação estu-
dantil e técnico-administrativa.

O conselho funciona também
através de Câmaras Permanentes,
as quais há um responsável pela
organização dos trabalhos. Na pre-

sidência de uma destas câmaras, a
Câmara de Acompanhamento e
Avaliação de Cursos de Pós-Gradua-
ção (CAAC), está a representante
TAE Lúcia Sallis. As Câmaras Per-
manentes do CEPG são:

Câmara de Legislação e Nor-
mas (CLN) – Dá suporte em rela-
ção aos assuntos concernentes à le-
gislação educacional. Analisa e
homologa processos, tais como re-

gulamento dos cursos de pós-gra-
duação stricto – sensu; consulta
sobre validade e legitimidade de
título; composição das Comissões
de Pós-Graduação e Pesquisa das
unidades acadêmicas.

Câmara de Acompanha-
mento e Avaliação de Cursos de
Pós-Graduação (CAAC) – Ana-
lisa e homologa processos refe-
rentes a:

 criação e implantação de cursos de pós-graduação
 defesa de dissertação/tese
 banca examinadora de defesa de dissertação/tese
 coordenador de pós-graduação
 credenciamento de docente para orientar dissertação/tese
 autorização para criação de área de concentração de programa de pós-graduação
 proposta inicial de curso latosensu
 relatório final e emissão de certificados de curso latosensu
 implantação e exclusão de disciplinas
 trancamento e destrancamento de matrícula
 rematrícula
 aproveitamento de créditos, exclusão de conceito em disciplinas e trancamento de disciplina

fora do prazo
 credenciamento e descredenciamento de docente como responsável/colaborador de disciplina

(de acordo com regulamento de cada curso)
 mérito acadêmico dos convênios.

Câmara de Fomento à Pesquisa (CFP) – É responsável
pela análise do mérito do projeto de pesquisa nos processos
de solicitação de auxílio à FUJB, prorrogação de afasta-
mento do país e alteração de regime de trabalho.

Câmara de Corpo Docente – Analisa processos de

contratação de professor-visitante e sua renovação e
demais processos relativos ao corpo docente.

Câmara Mista CEG/CEPG – Responsável pela
normatização de diretrizes que envolvem a gradua-
ção e a pós-graduação.

A atuação dos técnicos-administrativos em edu-
cação (TAEs), para quem não sabe, não se restringe
apenas ao Conselho de Ensino de Graduação (CEG)
e ao Conselho Universitário. No Conselho de Ensi-
no para Pós-Graduados (CEPG) existe também
uma bancada ativa. São nossos representantes Lú-
cia Sallis e Daniel Pomeroy, respectivamente titu-
lar e suplente.

O CEPG, embora mais técnico, também delibera
sobre questões relevantes para os TAEs, como foi a
aprovação do Curso de Especialização em Gestão da
Universidade Pública Federal para servidores técni-
co-administrativos em educação de instituições fe-
derais de ensino superior.  O curso foi proposto pela
Faculdade de Educação e pelo Instituto de Psicolo-
gia e aprovado em maio deste ano. A primeira turma
inicia as aulas no segundo semestre.

DANIEl Pomeroy

LÚCIA Sallis
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Obras olímpicas desrespeitam os direitos de moradores
“Falta de informações pelos

fiscais da Prefeitura no processo
de desocupação, truculência com
os moradores, indenizações insu-
ficientes às famílias e impedimen-
to à participação popular foram os
problemas expostos no “Relatório
de Violações de Direitos e Reivindi-
cações”, divulgado em 24 de maio
e produzido pelo Fórum Comuni-
tário do Porto sobre as operações de
remoção e ameaça de despejo das

famílias das áreas afetadas para a
realização das obras olímpicas. As
obras compõem o processo de re-
estruturação urbana da Zona Por-
tuária, projeto “Porto Maravilha”,
e os projetos da Copa do Mundo de
2014 e das Olimpíadas de 2016.

Em abril, moradores da Vila
Quaxime, em Madureira, caminho
da Transcarioca – corredor expresso
para automóveis que ligará a Barra
da Tijuca ao Aeroporto Internacio-

nal – foram expulsos das suas casas.
A ação de despejo dos morado-

res de comunidade que ficam nas
áreas das obras da Olimpíada de
2016 é um sinal preocupante de
que os direitos humanos podem
não ser respeitados durante os pre-
parativos do Rio para o evento, dis-
se o secretário-geral, Salil Shetty, da
Anistia Internacional, em encontro
com vítimas de violência policial
na favela da Cidade Alta, no estado

carioca, em abril. Para ele, os pri-
meiros sinais de como o Rio está
tratando residentes de áreas que abri-
garão projetos de infraestrutura “não
têm sido bons”.

Sobre o projeto Porto Maravi-
lha, na zona portuária, a arquiteta
e urbanista Rossana Brandão, que
participou da elaboração do dossiê,
declarou: “Ali há casas que existem
há mais de 200 anos; o Morro da
Providência é a primeiro favela do

O dossiê na íntegra encontra-se em: http://www.fase.org.br/UserFiles/1/File/RELAT%C3%B3RIO%20MPF%20FCP.pdf

Rio de Janeiro, as pessoas que mo-
ram ali são descendentes de escra-
vos, tem grupos de samba que são
referência. A Prefeitura quer criar
“cenário para inglês ver, o que eles
chamam de revitalização é criar
uma vida que não é a vida que tem
ali, gerar uma riqueza, no local,
que não é para aquela população
que mora ali”, disse, conforme site
da Adital, Agência de Informação
Frei Tito para América Latina.

Os representantes da UFRJ no Comando Nacional de Greve solicitaram espaço para
apresentar seus argumentos em relação às acusações que receberam de integrantes do
Comando de Greve da UFRJ:

Aos trabalhadores e trabalhadoras da UFRJ em GREVE,
Aos homens e mulheres de bem que fazem do movimento sindical um
patrimônio deste país,
Aos companheiros e companheiras de tantas lutas.

Principiamos em escrever este
texto, primeiro em resposta à acu-
sação de “traidores da categoria”
atribuída a nós, lembrando a nos-
sa história, o nosso compromisso e
por aí vai. Desistimos.

Todas e todos nesta Universida-
de, independente de correntes e co-
locação política, sabem quem so-
mos e dos nossos compromissos
com a luta, a ética e todos os prin-
cípios que norteiam o nosso árduo
dia a dia de trabalhador público
federal e lideranças sindicais.

Preferimos lançar mão de um
texto de Terry Bragg, em que ele
fala sobre certo programa, Survi-
vor (O Sobrevivente) que no Brasil
se chamou No Limite. Um show
de televisão que se popularizou por
expor a natureza humana – tanto
o lado bom como o mau, mas prin-
cipalmente o mau, porque este ge-
ralmente é mais interessante. A for-
mação e dissolução de alianças, as
estratégias para ganhar ou opor-se
aos outros, a mentira, a fraude e a
deslealdade que capturam a aten-
ção dos espectadores.

Tudo isso é feito em nome do
jogo, pela sobrevivência por mais
um dia, e para ganhar o grande
prêmio. Um psicólogo chegou a
dizer que que a tática usada pe-
los participantes do Survivor não
teria sucesso num ambiente de
trabalho, porque a colaboração e
a confiança são ingredientes-
chave para alcançar sucesso no
trabalho.

E aí pensamos... e no meio sin-
dical? É lógico que a estratégia fun-

ciona para todos os meios de ma-
neira igual. Simplesmente porque
estamos tratando de natureza hu-
mana, que pode aí sim no caso em
questão ser levado como uma es-
tratégia de grupo.

Segundo Bragg, existem três ti-
pos de deslealdade: (1) não institu-
cional, (2) premeditada e (3) opor-
tunista. A deslealdade não intenci-
onal viola a confiança sem a in-
tenção de fazer isso. A deslealdade
premeditada consiste em entrar
numa relação de confiança para
trair a outra pessoa. Os oportunis-
tas pretendem trair a outra parte,
mas não entram na relação com
essa finalidade. As circunstâncias
adequadas e a crença de que eles
vão ganhar mais através da traição
do que agindo com integridade fa-
zem com que o oportunista ceda à
tentação.

O que vivemos neste momento
é exatamente isso. Os oportunistas
acusando alguém de traição.  É o
caso clássico de provocar a fratura
no movimento.

E cabe aos trabalhadores refle-
tirem sobre este episódio. O lincha-
mento público de companheiros
em luta é um flagelo que temos
que banir do nosso meio. Se hoje o
movimento ganha ares de demo-
crático é porque muitos morreram
na luta.  O que temos são conquis-
tas do movimento sindical, que
não é de hoje.

Como pode membros do co-
mando local de greve, que consti-
tuíram o documento que oportu-
nizou a decisão do comando na-

cional, apontar cenários no senti-
do de a categoria tomar posição, se
colocar como inquisidores, tentan-
do imolar em praça pública com-
panheiros com história de luta e
compromisso não apenas com a
categoria, mas com este país e seu
povo?

Pensar que estivemos resistin-
do há anos de ditatura e governos
totalitários, que fomos à rua pelas
diretas já, pela Constituinte, pela
anistia ampla geral e irrestrita, pela
tortura nunca mais e por dezenas
de movimento que mudaram a
cara do Brasil para agora nos depa-
rarmos com esse teatro horror.  É
hora de o movimento refletir sobre
o seu verdadeiro papel.

Por fim transcrevemos abaixo
o texto do e-mail enviado pelo SIN-
TUFRJ e assinado pelo CLG/UFRJ
que orientou nosso voto:

“Prezados e Prezadas Compa-
nheiras,

 O Comando Local de Greve da
UFRJ informa que na assembleia
realizada hoje aprovamos que é
atribuição do Comando Nacional
de Greve, diante de todo e qualquer
fato novo referente ao movimento
de nossa greve, proceder avaliação
política juntamente com propos-
tas de encaminhamentos,
para análise do Comando Local de
Greve e por conseguinte a Assem-
bleia.

Este movimento garante o pro-
cesso de construção democrática de
nossa luta.

Saudações Sindicais
Comando Local de Greve”

Rio de Janeiro, em 15 de julho de 2011
Iaci Amorim Azevedo/IPPMG e Luciano Cunha do Nascimento/PU
Membros do CLG/SINTUFRJ e delegados eleitos para o CNG/FASUBRA

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divul-
gou o reajuste de 7,69% de aumento para os Planos de Saúde.
A CAURJ após reunião de Conselho, aprovou o reajuste de
6,6%, já incluso na tabela publicada no Jornal SINTUFRJ
nº960. O Conselho Diretor acredita que a solidificação do
nosso plano seja resultado de cada um dos associados, contri-
buindo para o crescimento da CAURJ.

Venha conhecer de perto o "nosso plano de saúde".  Asso-
cie-se!

Traga suas sugestões para continuarmos crescendo e me-
lhorar o atendimento aos associados.

Nas próximas edições do Jornal apresentaremos o Conse-
lho Diretor - Gestão 2011/2014.

A CAURJ é NOSSA!A CAURJ é NOSSA!A CAURJ é NOSSA!A CAURJ é NOSSA!A CAURJ é NOSSA!

Na sexta-feira, dia 8, foi realiza-
da uma reunião entre os represen-
tantes legais do SINTUFRJ, do Clu-
be Cacss Administradora de Saúde e
da Unimed-Rio para assinar o con-
trato de parceria que oferece plano
de saúde de abrangência estadual e
abrangência nacional com preços
exclusivos e atendimento diferen-
ciado aos associados do SINTUFRJ.
Essa parceria foi realizada após me-
ses de negociações entre as partes a
fim de chegarmos ao melhor custo/
benefício proporcionando mais
uma opção com qualidade e solidez
na área de Planos de Saúde.

A Unimed-Rio é uma coopera-
tiva de médicos com 39 anos de tra-
dição e mais de 830 mil clientes.
Criada e dirigida por médicos e nas-
cida do desejo de melhores condi-
ções para a prática da medicina,
tem por objetivo assegurar nível de
excelência para o maior número pos-
sível de pessoas com produtos de al-
tíssima qualidade.

Para cuidar bem de tantas vi-
das, a Unimed-Rio conta com 5.260

médicos cooperados, sócios da em-
presa, em quase 50 especialidades,
distribuídos por todas as regiões do
município, atingindo a marca de
maior rede credenciada do merca-
do. Nacionalmente, o Sistema Uni-
med atende a 37% de todos os pos-
suidores de planos no Brasil.

O Clube Cacss Administradora
de Sáude, com registro na ANS
41.789-1, por sua vez, tem como
responsabilidade administrativa a
captação das vidas e análise da do-
cumentação para comprovação de
vínculo com a entidade, procedi-
mento de cadastro, fazer a cobrança
dos associados (como processamen-
to e emissão de boletos) e dar todo
suporte ao beneficiário final, facili-
tando qualquer procedimento jun-
to à operadora quanto a autoriza-
ções de procedimentos, envio e soli-
citação de segunda via de cartão e
outros.

Em breve anunciaremos a data
de abertura para as adesões sem ca-
rências contratuais.

UNIMED

UNIMED

GREVE SERVIÇOS
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MOVIMENTO

 Curiosidades sobre o ouvido

Resultado da fiscalização do Coren: problemas
estruturais no prédio e risco de infecção

No final de junho, profissio-
nais do Centro Cirúrgico aciona-
ram o SINTUFRJ devido ao apare-
cimento de dilatações nas ligações
entre os blocos de concreto e de
fissuras na estrutura do bloco E do
prédio, no 12º andar do Hospital
Clementino Fraga Filho (HUCFF).

Engenheiros que revisaram as
estruturas dos blocos A-II e A-III do
HU concluíram que a situação já
estava estabilizada e que os recal-
ques nas colunas dos prédios eram
consequência do somatório das
ações do frio e da implosão de parte
do edifício do HU em dezembro.

Porém novas fissuras aparece-
ram, e a pedido do SINTUFRJ uma

força-tarefa do Conselho Regional
de Enfermagem do Rio de Janeiro
(Coren-RJ) fiscalizou o hospital do
subsolo ao13º andar.

Segundo Wendy Fernandes Bu-
eno, do Coren RJ,  o resultado da
visita ao HU constatou:

- há problemas estruturais nos
pisos, nas paredes e no teto do setor
da enfermagem;

- através das fendas nas paredes,
insetos vetores podem aparecer e há
risco de infecção em pacientes;

- a coleta de lixo hospitalar é
ineficiente;

- falta material para higieni-
zação adequada das mãos dos pro-
fissionais do Centro Cirúrgico;

- há depreciação de material
do hospital. Algumas camas, por
exemplo, estão sem a grade, o que
pode vir a causar algum dano para
o paciente.

Questionados quanto aos ris-
cos relativos à estrutura do prédio,
os fiscais do Coren informaram
que apenas o Crea poderia avaliar
e concluir acerca da questão.

O laudo será consolidado e en-
viado ainda esta semana para
membros da presidência e da  pro-
curadoria do conselho, com suges-
tão de encaminhamento para o
CREA, Ministério Público e órgãos
responsáveis pela vigilância sani-
tária.

A aferição de temperatura corpórea com
termômetros intra-auriculares constitui mé-
todo útil em crianças. É mais sensível do que
a axilar, embora mais susceptível de variações
com a temperatura externa do ambiente. Em
lesões cerebrais após traumas severos, a tempe-
ratura da artéria temporal superficial é mais
próxima da temperatura cerebral do que a da
membrana timpânica, permitindo maior pre-
cisão diagnóstica.

Hipócrates (460 a.C) usava técnicas de
sangria no pavilhão auricular  para tratar
certas doenças, como impotência sexual. Em
1637, o médico português Zacutus Lusitanus
descreveu a utilização de cauterizações auri-
culares no tratamento de nevralgia ciática.
Em 1950, o médico francês Paul Nogier, em
Lyon,  observou que estímulos em certos pon-
tos da orelha refletiam nos órgãos do corpo.
Estudando as nevralgias ciáticas, Nogier cons-
tatou que a melhora da dor ao nível da quinta
vértebra lombar correspondia a determinado

neia, inflamações, gripes, má circulação, ri-
nite alérgica, bursites, gastrites, menstruação
irregular. Auxiliam também nos tratamentos
contra tabagismo, alcoolismo e drogas e para
controle do apetite em dietas.

Na auriculoterapia, desenvolvida a partir
das pesquisas de Nogier, o estímulo é feito
através de laser ou eletricidade, não utilizan-
do agulhas ou pontos fixos de estímulo.  A
auriculoterapia é uma técnica simultânea de
diagnóstico e tratamento baseada no pavi-
lhão auricular. É uma modalidade de refle-
xoterapia, não devendo ser confundida com
auriculopuntura, uma forma de acupuntura.

O mapa auricular é um desenho no qual
se localizam as áreas reflexas do corpo inteiro.

Texto e foto extraídos e adaptados do
livro Semiologia em
otorrinolaringologia, Meirelles RC e
Atherino CCT, 2ª edição, Editora Rubio,
2010.

A plenária estadual será realizada dias
26 e 27 de agosto e a 13ª Plenária Nacional
de 3 a 7 de outubro.

A plenária estadual é estatutária e
ocorre a cada dois anos. A expectativa da
CUT-Rio é de participação de cerca de
300 delegados. Uma das principais tare-
fas dos trabalhadores é aprovar o plano
de lutas para o próximo período. É um
fórum de discussão cutista que sinaliza

local para a cauterização no pavilhão. Com-
provou seu método tratando dores em diversos
locais do corpo através do estímulo de pontos
distintos da orelha, com eficácia geral. Exis-

tem mais de 200 pontos na orelha que exer-
cem estímulos reflexos em órgãos trazendo
benefícios terapêuticos, diminuindo ansieda-
de, insônia, depressão, cólicas, cefaleia, disp-

SINTUFRJ se
prepara para as
plenárias cutistas

politicamente para o 14º Congresso Esta-
dual da CUT (Cecut).

A plenária estadual será realizada nos
dias 26 e 27 de agosto. Os sindicatos filiados
à Central Única dos Trabalhadores têm um
calendário a cumprir para garantir a parti-
cipação da categoria no evento. No dia 2 de
agosto termina o prazo de realização de as-
sembleias de base para eleição de delegados à
plenária estadual.

A pauta e o temário da 13ª Plenária
Nacional são: conjuntura nacional e in-
ternacional; estratégia; projeto político-
organizativo; estatuto; recomposição da di-
reção nacional; plano de lutas e convoca-
ção do 13º Congresso Nacional da CUT.

De 11 de agosto a 4 de setembro é o
prazo para realização das plenárias esta-
duais e conselhos das confederações nacio-
nais para escolha dos delegados.

Nossa assembleia, dia 27 de
julho, às 13 horas

Foto: Emanuel Marinho

Universidades discutem segurança
O Seminário de Segurança

das Universidades Brasileiras,
realizado dia 5 de julho na
Universidade de São Paulo
(USP), reuniu cerca de 300 pes-
soas, entre reitores, diretores,
assistentes, gestores e responsá-
veis pela área de segurança nas

universidades públicas e priva-
das, para troca de experiências
sobre a segurança nos campi
das cidades universitárias. Re-
presentando a UFRJ, participou
do seminário o diretor da Divi-
são de Segurança (Diseg), Jus-
celino Ribeiro.

Haverá três reuniões para a
construção de um Congresso de
Segurança nas universidades,
ainda a ser realizado este ano.
Segundo Juscelino, o debate se
deu principalmente em torno
das universidades que têm
campus aberto, como as pú-

blicas, assim como o desprepa-
ro da vigilância terceirizada.
Falta de pessoal e de investi-
mento em novas tecnologias,
problema crônico das univer-
sidades federais, também foi
socializado pelos participan-
tes do seminário.

O evento foi organizado pelo
Grupo de Estudos Técnicos de Se-
gurança e pela Divisão de Opera-
ções da USP. A discussão foi provo-
cada pelo assassinato de um aluno
em maio. Depois disso a USP op-
tou por uma nova forma de ação
da PM no campus.
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Governos de esquerda em perspectiva
A UFRJ recebeu durante três dias

(de 30 de junho a 2 de julho) repre-
sentantes de países da América Lati-
na e do Caribe no auditório do Cen-
tro Cultural Horácio Macedo
(CCMN) para discutir as perspecti-
vas de governos de esquerda e pro-
gressistas no continente. A constata-
ção de avanços que têm permitido a
ampliação da participação política
e melhorias das condições materiais
de vida do povo foi hegemônica no
debate. Ficou claro, porém, que o
que ocorre em países como El Salva-
dor, Nicarágua, Uruguai, Venezue-
la, Equador, Bolívia, Brasil e Argen-
tina são projetos em disputa num
ambiente de correlação de forças que,
eventualmente, pode mudar a favor
dos conservadores. Cuba foi presença
hors concours no debate por ter sua
experiência socialista consolidada.
Os cubanos presentes cuidaram de
esclarecer as recentes mudanças eco-
nômicas na ilha.

A abertura do seminário inter-
nacional “Governos de Esquerda e
Progressistas na América Latina e
no Caribe – Balanços e
Perspectivas”teve um momento es-
pecial. Todo o plenário aplaudiu de
pé o professor Aloísio Teixeira, que
naquela sexta-feira, 30 de junho,
deixava o cargo de reitor, posição
que exerceu durante oito anos. A
manifestação da plateia ocorreu no
momento em que a pró-reitora de
Extensão, Laura Tavares, anunciou
a decisão da reunião do Conselho
Universitário daquele dia (a última
presidida por Aloísio) de pôr fim à
excrescência do vestibular. Na opor-
tunidade foram apresentados os no-
vos dirigentes eleitos da UFRJ, reitor
e pró-reitor, Carlos Levi e Antônio
Ledo, respectivamente.

O seminário foi articulado pelo
Foro de São Paulo – organização
que desde 1990 reúne dirigentes e
lideranças latino-americanos que
militam no campo da esquerda – e
recebeu o apoio da Coppe e da Fun-
dação Friedrich Ebert no Brasil. A
realização do evento ficou a cargo
da Fundação Perseu Abramo (PT),
Fundação Mauricio Grabois
(PCdoB) e Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), e reuniu mais
de 400 pessoas e representantes de 15
países latino-americanos e caribe-
nhos em 10 mesas de debates.

Governos e construção do soci-Governos e construção do soci-Governos e construção do soci-Governos e construção do soci-Governos e construção do soci-
alismoalismoalismoalismoalismo

A secretária de Relações Interna-
cionais do PT, Iole Ilíada, falou so-
bre os atuais governos na América
Latina e Caribe e sobre a possibilida-

Universidade sedia seminário internacional sobre os governos de esquerda na América Latina e no Caribe

de de construção do socialismo a par-
tir destas experiências. Ela destacou
que todos esses governos chegaram ao
poder em seus países pela via eleitoral
e não por revoluções, “com partidos
políticos e personalidades que encar-
naram a luta contra o neoliberalis-
mo”.

“Como estes governos podem con-
tribuir para o socialismo? E em que
medida estes governos atuam na cor-
relação de forças entre o capital e o
trabalho?” Para Iole, estas são as per-
guntas que precisam ser respondidas.
No entendimento da dirigente do PT,
o acúmulo de forças desses governos
permite em dado momento a ruptu-
ra com o capitalismo e a construção
da via socialista.

Frente Ampla do UruguaiFrente Ampla do UruguaiFrente Ampla do UruguaiFrente Ampla do UruguaiFrente Ampla do Uruguai
O presidente da Frente Ampla do

Uruguai, Jorge Brovetto, historiou a
construção da Frente e a atuação dela
no governo uruguaio. De forma resu-
mida, contou que a Frente Ampla foi
fundada em 5 de fevereiro de 1971 e
deixou de ser uma força política de
confronto com a ditadura militar
uruguaia e, com a volta de democra-
cia, virou uma força de oposição cons-
trutiva. “Durante todos esses anos dei-
xamos de ter o apoio de 10% da popu-
lação e passamos para mais de 50%”,
declarou Brovetto.

Ciclo anti-imperalistaCiclo anti-imperalistaCiclo anti-imperalistaCiclo anti-imperalistaCiclo anti-imperalista
“Esse é um momento histórico e

inédito para a luta dos povos, pela
soberania e pelo progresso social. Este
continente viveu o período da ditadu-
ra militar e depois o neoliberalismo,
que levou ao agravamento maior de
todos os impasses desta região”, afir-
mou o presidente nacional do PCdoB,
Renato Rabelo, sobre o atual mo-
mento da América Latina e Caribe.

Para Rabelo, porém, “se abre um
ciclo progressista, anti-imperalista e
democrático, que passa a ser exemplo
para outros povos do mundo. Esse
processo compreende diversas expe-
riências políticas, existindo distintos
níveis de acumulação de força”. Ele
completou dizendo que, por outro
lado, há alguns pontos convergentes:
“a soberania nacional, uma maior
participação popular, mais direitos
para as massas trabalhadoras e a in-
tegração continental das Américas”.

Movimento V RepúblicaMovimento V RepúblicaMovimento V RepúblicaMovimento V RepúblicaMovimento V República
Wuillian Mundarain, represen-

tante do Partido Socialista Unidos da
Venezuela (PSUV), falou sobre os go-
vernos neoliberais de seu país e o des-
contentamento da população e de
grupos militares.

Mundarain discorreu sobre o pe-
ríodo da luta armada e a rebelião
cívico-militar, que mais tarde resul-
tou na fundação do Movimento V
República, tendo à frente Hugo Chá-
vez, para organizar a campanha elei-
toral, e a chegada ao poder em 1998.
O dirigente do PSUV expôs as trans-
formações sociais na Venezuela e a
participação cada vez maior da po-
pulação neste processo. Para ele, o
povo venezuelano não voltará atrás.
E finalizou frisando: “A nossa meta é
o socialismo”.

A experiência brasileiraA experiência brasileiraA experiência brasileiraA experiência brasileiraA experiência brasileira
“A experiência brasileira: desen-

volvimento, democracia, soberania e
integração” foi o tema da conferência
do embaixador Samuel Pinheiro Gui-
marães, Alto Representante Geral do
Mercosul, no segundo dia do seminá-
rio internacional. Ele foi taxativo a

respeito do campo econômico, quanto
às relações importação-exportação. Afir-
mou que “há crescimento que não
combina com desenvolvimento. Por
quê? Porque todo ele tem a ver com
substituição de importações”.

O raciocínio, explicou, é simples:
há algo que se passa a produzir e que
antes se importava. O embaixador
anunciou, no evento, o volume de
capital do BNDES e opinou que isso
sinaliza a possibilidade de desenvol-
vimento da relação anunciada aci-
ma. Com pessimismo, porém, citou
que há 500 patentes por ano no Bra-
sil, enquanto chegam a 45.000 o vo-
lume destas nos Estados Unidos. Tudo
indica a necessidade brasileira de ace-
leramento de realizar modificações
que se traduzam numa transforma-
ção produtiva de forma mais compe-
titiva. A necessidade premente estaria
no esforço de aceleração da produção

tecnológica. Para o Brasil, subli-
nhou, o crescimento de 7% ao ano
seria o ideal. Com menos que isso, o
que se denomina subdesenvolvi-
mento aumenta.

Estigmatização da mídiaEstigmatização da mídiaEstigmatização da mídiaEstigmatização da mídiaEstigmatização da mídia
Segundo Guimarães, a impren-

sa mundial tem anunciado que a
Argentina estaria “à beira do colap-
so”. O país tem crescido em torno de
8% ou mais, o que não é pouco, mas
a imprensa brasileira tem horror a
isso. A despeito do desenvolvimento
econômico da Argentina, cria-se um
clima de desmoralização e de “fra-
casso”, por parte da imprensa brasi-
leira. Entre as motivações para o
ódio à Argentina, segundo o embai-
xador, encontram-se a renegocia-
ção da dívida e o rompimento com
o oligopólio das comunicações.
Fonte: Fundação Perseu Abramo

NILMÁRIO MIRANDA, Valter Pomar, Aloísio Teixeira e Adalberto Monteiro

O EVENTO reuniu mais de 400 pessoas, entre elas representantes de 15 países latino-
americanos e caribenhos em, 10 mesas de debates

Fotos: Emanuel Marinho


