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A Procuradoria-Geral Federal ingressou com 
ação na justiça contra a Fasubra e outros 32 sindi-
catos de sua base – entre os quais o SINTUFRJ – re-
querendo a ilegalidade da greve. Na assembleia de 
terça-feira, dia 26 de julho, realizada no Salão Azul 
da Reitoria, os trabalhadores decidiram intensificar 
o movimento. A Fasubra alerta que é preciso usar 
todos os mecanismos para fortalecer a greve con-
clamando as organizações sindicais e movimentos 
sociais na luta contra a criminalização do movi-
mento.

Governo judicializa a greve

Dia 2 de agosto, terça-feira, às 10h,
no Auditório do Quinhentão (CCS),

Pauta: Avaliação da greve 

O Comando Unificado de Greve, que reúne os sindicatos 
dos trabalhadores da educação federal no Rio, promoveu 
manifestação e ato no centro da cidade no final da tarde do 
dia 27. Marcado para prestar solidariedade aos professores 
e servidores estaduais em greve, o ato também denunciou 
a judicialização da greve da Fasubra. Páginas 2, 3, 4 e 5

Em assembleia geral na quarta-feira, 27 de julho, a 
categoria elegeu seus representantes à plenária estadual es-
tatutária da CUT. A chapa 1, composta pelos militantes da 
CSD e cutistas independentes, alcançou o quórum mínimo 
estatutário da CUT para eleger os 20 delegados que a base 
do SINTUFRJ tem direito. Página 5

Direção do Sindicato marca reunião com reitor
Em que pesem as medidas políticas que foram encaminhadas pelo Comando Nacional de Greve, a direção do 

SINTUFRJ entende que devemos tomar medidas que desmontem esse ataque frontal a nossa organização sindical.
Nesse sentido, o SINTUFRJ agendou uma reunião com o reitor Carlos Levi para a próxima terça-feira, dia 2, 

às 9h, para discutir a iniciativa da Advocacia-Geral da União (AGU) de judicialização da greve dos servidores 
técnico-administrativos das universidades federais. 

Nesta reunião, que também terá a participação do Comando de Greve, a diretoria do SINTUFRJ encaminhará 
a proposta de que o reitor se manifeste junto à AGU no sentido de que a UFRJ seja retirada da ação. Pois as univer-
sidades federais têm autonomia garantida pelo artigo 207 da Constituição e a AGU não pode abrir processo em 
nome dos reitores, principalmente sem o seu conhecimento. Consideramos que essa deveria ser uma orientação 
feita pela Fasubra a todos os seus sindicatos filiados.

JUDICIALIZAÇÃO DA GREVE

Próxima 
Assembleia Geral

Categoria elege 20
delegados à plenária da CUT

Ato unificado denuncia 
judicialização

Foto: Emanuel Marinho



2 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 963 – 1º a 7 de agosto de 2011 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

DOIS PONTOS

JORNAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição Rodrigues, Sergio Guedes e Vânia Glória   / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de 
Comunicação Edição: Regina Rocha /  Reportagem:  Ana de Angelis, Eliane Amaral e Regina Rocha  /  Estagiária: Carla Barros / Assistente Administrativa: Andrea 
de Barros  /  Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto /  Diagramação: Luís Fernando Couto e Jamil Malafaia  /  Ilustração: André Amaral   /   Fotografia: Emanuel Marinho  
/   Revisão: Roberto Azul   /  Tiragem: 11 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da  Coordenação de Comunicação Sindical  
/ Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: (21) 2260-9343. Tels.: (21) 2560-8615/2590-7209, ramais 214 e 215.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61

Nossos DireitosFesta dos Aposentados
Da licença por  
acidente em serviço

A Lei nº 8.112/90 prevê a concessão de 
licença, com remuneração integral, ao ser-
vidor acidentado em serviço.

A prova da ocorrência do acidente em 
serviço deve ser feita no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, prorrogável quando as 
circunstâncias não permitirem a com-
provação.

Configura-se o acidente em serviço pela 
identificação do dano físico ou mental sofri-
do pelo servidor que ocorre pelo exercício do 
cargo / função / emprego, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cau-
se morte, perda, redução permanente ou 
temporária da capacidade para o trabalho, 
que se relacione, mediata ou imediatamen-
te, com as atribuições do cargo exercido.

Equipara-se ao acidente em serviço o 
dano decorrente de agressão sofrida e não 
provocada pelo servidor no exercício do car-
go, bem como o dano sofrido no percurso 
da residência para o trabalho e vice-versa.

As doenças profissionais causadas pelo 
exercício do trabalho, ou seja, pelos fatores 
de risco presentes no ambiente e /ou ineren-
tes às atividades desenvolvidas, também jus-
tificam a concessão de licença por acidente 
em serviço.

As doenças endêmicas, quando con- 
traídas por exposição ao exercício do tra-
balho, devem também ser caracterizadas 
como doenças do trabalho.

A doença do trabalho estará caracte-
rizada quando estabelecida uma relação 
causal com o trabalho.

É  importante que se fique atento e 
que se faça constar nos registros médicos 
não apenas a história da doença atual por-
ventura experimentada pelo servidor, mas 
também, e não menos importante, o estudo 
detalhado da ocupação desenvolvida.

Por isso, a diminuição ou a incapaci-
dade de trabalho do servidor – seja ela física 
ou mental – é também uma das caracterís-
ticas do acidente de trabalho e deve ser veri-
ficada em inspeção médica apta a avaliar 
de forma aprofundada as reais condições de 
saúde do trabalhador.

PR-4 se reúne com 
SINTUFRJ

O pró-reitor de Pessoal Roberto Gambi-
ne e o superintendente de Pessoal Agnaldo 
Fernandes estiveram, na manhã do dia 23 
de julho, em reunião com a direção do SIN-
TUFRJ, no Espaço Cultural. Foi discutida 
uma proposta de construção de uma agen-
da permanente para discussão das deman-
das da categoria apontadas pelo SINTUFRJ.

A próxima reunião será no dia 3 de 
agosto, quarta-feira, às 10h, no Espaço 
Cultural. 

Estavam previstas reuniões da PR-4 
também com outras entidades representati-
vas da UFRJ, como a Adufrj e APG.

Dia 16 de agosto, 
terça-feira, às 10h, no 
Espaço Cultural

Nossa festa 
contará com 
a apresentação 
da Oficina de 
Dança do SIN-
TUFRJ, palestra 
com nutricionista da 
UFRJ, coffee break, 
sorteio de cestas-
surpresa, sarau de 
poesias (traga a sua 
poesia) e outras novida-
des. Não perca.

A Coordenação dos Aposentados e Pen-
sionistas está organizando o primeiro passeio 
chamado “paz, saúde e lazer, na estância 
hidromineral”. Será entre os dias 23 a 25 de 
setembro, em Raposo e Eugenópolis, lugares 
de parques com águas de fontes radioativas, 

Depois de uma série de matéria no 
Jornal do SINTUFRJ em que identifica-
mos a amplitude do problema de desvio 
de função na UFRJ, o SINTUFRJ iniciou 
uma campanha sobre o tema. No nosso 
site, desde o dia 12 de julho, apresenta-
mos vídeos com o relato de servidores 
que investiram na educação formal, 
indo além da formação exigida pelos 
seus cargos. Só que eles, na prática, 

não têm essa qualificação reconhecida 
na carreira, embora muitas vezes con-
sigam exercer funções mais complexas 
inerentes à qualificação.

O objetivo dos vídeos é promover 
a reflexão para que juntos possamos 
lutar por uma solução para esta situa-
ção. Desde o início da campanha até a 
última sexta-feira, houve cerca de 300 
acessos, e muitos visitantes da página 

DESVIO DE FUNÇÃO!

Vamos discutir nossa Carreira?
Se você tem interesse sobre o tema,  preencha o cadastro em: www.sintufrj.org.br

Passeio a Raposo e Eugenópolis

D i a  4  d e  a g o s t o ,  q u i n t a -
f e i r a ,  à s  1 4 h ,  n a  s e d e  d o 
S I N T U F R J .

Pauta :  PEC 38 ,  c r iação  da 
Po l í c ia  Univer s i tá r ia  e  o rgani-
zação  do  seminár io  in te rno  de 
Segurança .

Reunião da 
Vigilância da UFRJ

se inscreveram no fórum sobre o tema. 
Tudo isso reflete o grande interesse que 
o tema desperta na categoria. 

O próximo passo de nossa campa-
nha será a organização do Encontro da 
Carreira, previsto para acontecer no dia 
13 de setembro, no Fundão.

As inscrições para este encontro já es-
tão abertas. O cadastro deve ser feito no 
site do SINTUFRJ: www.sintufrj.org.br.

com direito a passeios por belas paisagens e 
manhãs de compras.

O passeio custará R$450,00 e pode ser 
pago em três vezes. As acomodações podem 
ser em apartamentos duplo ou triplo. A co-
ordenação informa que 70% das vagas serão 

destinadas aos aposentados. As demais serão 
para os ativos. Caso a cota dos aposentados 
não seja completada, as vagas serão ocupadas 
com os demais.

Informações e inscrições até 17 de setem-
bro, via e-mail: sintufrj@sintufrj.org.br.
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GREVE NA UFRJ

Sob a alegação de que a 
Fasubra interrompeu a nego-
ciação em curso e decretou a 
paralisação, a Procuradoria-
Geral Federal entrou com ação 
no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) pedindo a ilegalidade da 
greve da categoria. Mas não há 
ameaça de corte de ponto dos 
técnicos-administrativos. Até o 
fechamento desta edição, o STJ 
não havia se pronunciado. 

O processo cita os sindica-
tos filiados à Federação e ane-
xa material com a intenção 
de provar que os grevistas não 
estão respeitando os serviços es-
senciais, como o funcionamen-
to dos HUs, pesquisas ligadas à 
manutenção da vida, vigilância 
e patrimônio das Ifes. É bom 
lembrar que não existe uma 
orientação nacional do que 
deve ser considerado essencial 
nas universidades.    

Para isso, a Procuradoria-
Geral Federal baseou-se na 
Lei nº 7.783/89 – Lei de Gre-
ve aplicada aos trabalhadores 
da iniciativa privada --, mas 
que o Supremo Tribunal Fede-

Veja como a Procuradoria-Geral Federal montou a ação

AGU pede a ilegalidade da greve das Ifes

ral (STF) deliberou poder ser 
utilizada pelo funcionalismo, 
enquanto não for editada lei 
específica para o setor público. 

Passo a passo da justiça
A ação diz que “... é a pri-

meira vez que este tipo de movi-
mento paredista será apreciado 
pelo STJ, na medida em que não 
se trata de um único órgão em-
pregador de âmbito nacional, 
mas de uma categoria nacional 
distribuída em vários órgãos e 
sublevada por uma Federação 
de Sindicatos associados”.

 A inicial do processo faz um 
histórico das reuniões da Fasu-
bra com o governo, com datas, 
inclusive de ofícios, e o texto 
assinala que, como a nature-
za das reivindicações envolvia 
questões salariais e também 
referentes à reestruturação de 
carreira, as reuniões para o tra-
tamento da pauta específica da 
categoria foram acordadas com 
o intuito de viabilizar a reali-
zação dos estudos necessários 
para permitir a construção de 
propostas na mesa de negocia-

ção instaurada. 
Também assinala os esfor-

ços do governo para preservar o 
processo de negociação em cur-
so. E como o governo interpre-
tou como uma decisão da cate-
goria de interrupção unilateral 
das negociações, a Secretaria 
de Recursos Humanos comuni-
cou o cancelamento da reunião 
prevista para o dia 7 de junho. 

Com o objetivo de “superar 
o conflito e recuperar o pro-
cesso negocial interrompido 
precocemente com a deflagra-
ção da greve”, diz um trecho 
da inicial, foi enviado à Fasu-
bra ofício conjunto Sesu/MEC/
SRH/MP, em que os secretários 
de Ensino Superior e de Recur-
sos Humanos reafirmam a im-
portância de retomar as nego-
ciações imediatamente, “a fim 
de alcançar um acordo a tempo 
de ser contemplado na lei orça-
mentária de 2012.”

Esta parte é encerrada com 
a informação de que o docu-
mento foi debatido na plenária 
nacional da entidade sindical, 
que concluiu pela permanên-

cia do movimento grevista e a 
sua intensificação, conforme 
amplamente noticiado pelo sí-
tio eletrônico da Fasubra. 

Ilegalidade e consequências
Por fim, a ação pede que 

a greve seja declarada ilegal 
“pela interrupção abrupta e 
unilateral das tentativas de 
negociação”. E destaca que foi 
desrespeitado o artigo 3º da Lei 
de Greve nº 7.783/89, na medi-
da em que se decidiu pela greve 
sem que se houvesse esgotado a 
tentativa de negociação com os 
órgãos que representam as uni-
versidades. 

A Procuradoria-Geral Fe-
deral também entende que a 
continuidade da paralisação 
implicará sérios prejuízos para 
o funcionamento das univer-
sidades. E que os requeridos 
(Fasubra e sindicatos) são res-
ponsáveis pelos prejuízos que a 
greve causar, “tenha valor eco-
nômico ou não, que alcancem 
os estudantes universitários e 
os usuários dos serviços que as 
instituições de ensino superior 

coloquem à disposição da co-
munidade em geral, por força 
dos artigos 186, 187 e 927 do 
Código Civil”.

E a ação pede que seja de-
ferida medida liminar deter-
minando imediata suspensão 
do movimento grevista em 
nível nacional, ou aplicação 
de multa diária às entidades 
representativas da categoria 
(sindicatos e Fasubra), no valor 
de R$ 100 mil para cada uma 
delas, diariamente, em caso de 
descumprimento; mas, “caso 
assim não entenda o Ministro 
Relator”, diz o texto, “que seja 
mantida no trabalho, nos dias 
de greve, uma equipe com no 
mínimo 70% dos servidores téc-
nico-administrativos em cada 
localidade de atuação, sob pena 
de multa diária de R$ 100 mil 
para cada requerida”.  

Por fim, a ação pede a con-
denação das entidades ao paga-
mento de indenização corres-
pondente “aos danos causados 
aos cofres públicos pela greve, 
cujo valor deverá ser apurado 
em liquidação de sentença”. 

Foto: Emanuel Marinho
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GREVE NA UFRJ

Greve é judicializada
A Procuradoria-Geral Fede-

ral ingressou com ação na Justi-
ça contra a Fasubra e outros 32 
sindicatos de sua base – entre os 
quais o SINTUFRJ – requerendo a 
ilegalidade da greve. A ação pede 
que, caso a greve não acabe, pelo 
menos 70% dos técnicos-adminis-
trativos retornem ao trabalho. Se a 
greve for julgada ilegal, caso a de-
terminação não seja cumprida, ao 
invés de corte de ponto, a Fasubra 
e seus sindicatos filiados pagarão 
multa diária de R$ 100 mil.

Na assembleia geral do dia 
26 de julho, realizada no Salão 
Azul da Reitoria, os trabalhado-
res foram informados da medida 
e decidiram intensificar o movi-
mento, além de um conjunto de 
encaminhamentos (veja boxe).

Ao tomar conhecimento pela 
da mídia, no dia 25 de julho, 
que o governo ajuizou ação so-
licitando a ilegalidade da greve 
das instituições federais de ensi-
no superior da base da Fasubra, 
o Comando Nacional de Greve 
(CNG) se reuniu no dia seguinte 
e enviou aos sindicatos as seguin-
tes avaliações e deliberações:

– A Federação não se negou a 
negociar com o governo federal.

– O CNG tomou conhecimen-
to do fato por volta das 19h, e que 
nem o Comando e a Fasubra fo-
ram notificados oficialmente so-
bre a ação judicial;

– Que a ação judicial do go-
verno não foi julgada pelo Supe-

Na quinta-feira, dia 28 de 
julho, foi realizado o seminá-
rio sobre a proposta de pauta 
interna entregue no gabine-
te do reitor. O evento foi uma 

Membros da Fasubra Sin-
dical, centrais sindicais, federa-
ções, confederações e sindicatos 
de base de outras categorias do 
serviço público federal tiveram 
uma audiência com o presidente 
da Câmara dos Deputados, Marco 
Maia. Os representantes apresen-
taram o eixo da luta unificada e 
pediram a derrubada de projetos 
de lei  da pauta de votações que 
retiram direitos do conjunto do 

O CLG/UFRJ reunido em 18 de 
julho de 2011, buscando esclarecer 
em nível nacional a polêmica acer-
ca do posicionamento dos delegados 
da UFRJ no CNG do último dia 6, 
informa: 

1. Foi enviado um e-mail aos 
delegados, em nome do CLG/UFRJ 
mas de remetente ainda não iden-
tificado, em que não foi informado 
aos delegados a decisão da Assem-
bleia realizada em 6 de julho, pela 

Fundo de Greve
Os trabalhadores aprovaram a 

arrecadação extra de meio por cen-
to, uma única vez sobre o salário da 
categoria para o Fundo de Greve.

Conforme anunciado na edição 
962 do Jornal do SINTUFRJ, nesta 
assembleia foi apresentado um de-
monstrativo da receita e despesa do 
Sindicato para nortear a discussão 
sobre o Fundo de Greve. A funcio-
nária Márcia do Departamento Fi-
nanceiro da entidade utilizou data 
show para expor os números aos 
presentes e esclareceu as dúvidas. 
O Fundo de Greve é uma prática 
adotada pela categoria em todos os 
movimentos grevistas.

- O CLG responderá, pela pági-
na do SINTUFRJ na internet, à in-
formação veiculada na página da 
PR-4 que o “governo federal reitera 
a disposição de negociar a pauta de 
reivindicações da Fasubra”.

- Participação do CLG com 
uma barraca de pescaria no Ar-
raiá da UFRJ, na Praia Vermelha, 
na sexta-feira, 29, e no sábado, 30, 
para divulgar a greve. A categoria 
foi convidada.

- Participação, na quarta-feira, 
dia 27, da assembleia de eleição 
de delegados à plenária estadual 
da CUT, às 13h, no Salão Azul da 
Reitoria. Pela manhã, integrantes 
do CLG iriam ao Polo de Macaé.

-  Participação, na quarta-
feira, dia 27, do ato unificado, 
no Largo da Carioca. Objetivos: 
dialogar com a população sobre 
a justeza da nossa greve e prestar 
solidariedade ao acampamento 
do Sepe-Rj. 

- Realização, na quinta-feira, 
dia 28, no auditório do Salão Azul 
da Reitoria, às 10h, de seminário 

para fechar a pauta interna de rei-
vindicações a ser levada à Reito-
ria. Foi convocada a presença em 
massa da categoria.

O documento aprovado no 
CLG sobre os representantes da 
categoria no Comando Nacional 
de Greve (CNG) será reproduzido 
no Jornal do SINTUFRJ.

Um documento do CLG será 
enviado ao CNG com avaliação da 
paralisação apontando para o se-
guinte: a) Devemos manter a luta 
e superar as divergências políticas 
existentes entre as correntes; b) 
Sobre a judicialização da greve na 
UFRJ, a Fasubra deve consultar 
seu jurídico para construir uma 
proteção legal ao legítimo direito 
de greve da categoria; c) Ratificar 
para o CNG e a direção da Fasubra 
os itens da nossa pauta de reivin-
dicações; e d) O CNG deve apontar 
para o Fórum dos Servidores Pú-
blicos a necessidade de unificação 
da data de início da greve do fun-
cionalismo federal e que esta seja 
deflagrada no início de agosto.    

Decisões da assembleia 
Resposta do Comando Nacional de Greve à judicialização da greve

rior Tribunal de Justiça (STJ) e 
que, portanto, não há decisão de 
ilegalidade da greve e nem deter-
minação de corte de ponto e/ou 
suspensão de salário; 

– Que a Direção Nacional e 
o CNG estarão buscando os ca-
minhos legais para responder à 
ação judicial do governo federal 
no momento apropriado.

Diante disso, o CNG orienta:
1 - Fortalecer a greve e dar 

maior visibilidade através de 
ações de rua;

2 - Denunciar a ação do go-
verno contra o direito de greve;

3 - Buscar o apoio das enti-
dades nacionais e internacionais 
(centrais, federações, confedera-

ções e sindicatos) para denun-
ciar a ação do governo e obter a 
solidariedade ao legítimo direito 
dos trabalhadores de estarem em 
greve;

4 - Acionar a assessoria jurí-
dica da Fasubra e dos sindicatos 
que estiverem arrolados no pro-
cesso para combater de forma 
unificada a ação judicial do go-
verno;

5 - Orientar as bases em greve 
para fortalecer o CNG;

6 - Ratificar a necessidade de 
todas as entidades entrarem em 
GREVE, em defesa da pauta dos 
trabalhadores técnico-adminis-
trativos para forçar, efetivamente, 
a negociação.

SINTUFRJ: NOTA DE ESCLARECIMENTO
manutenção da greve; 

2. Posteriormente ao movimen-
to paredista será investigado este 
grave fato que causou esta polêmica; 

3. Por unanimidade, indepen-
dentemente do juízo de valor acerca 
do voto daqueles delegados, o CLG/ 
UFRJ avalia que não houve nenhu-
ma atitude por parte dos delegados 
que possa ser configurada como 
traição à sua categoria. Sem mais, 
Francisco de Assis e Fábio Marinho 
(pelo Comando Local de Greve).

Seminário sobre a pauta interna
atividade de greve e reuniu 
cerca de 100 pessoas, no Salão 
Azul da Reitoria. O debate, que 
durou mais de quatro horas, 
contou com a participação do 

superintendente de Pessoal 
da UFRJ, Agnaldo Fernandes. 
Na próxima edição do nosso 
jornal publicaremos matéria 
completa sobre o assunto.

Fasubra participa de audiência com presidente da Câmara dos Deputados
funcionalismo.

A Fasubra reforçou o eixo geral 
e destacou a Greve das Universida-
des solicitando apoio do presidente 
do Congresso Nacional, mediando 
na abertura de negociações do go-
verno com o CNG/Fasubra. 

Após o debate, foi construído o 
seguinte encaminhamento: o presi-
dente do Legislativo federal se com-
prometeu a mediar uma reunião 
entre o funcionalismo e o relator 

da Lei Orçamentária de 2012, 
deputado Arlindo Chinaglia;  o 
estabelecimento de uma agenda 
relacionando os PLs  positivos e os 
negativos para o funcionalismo, 
ficando agendada uma próxima 
reunião após o feriado; e a reto-
mada de reuniões com vistas ao 
funcionamento das atividades da 
Frente Parlamentar em Defesa do 
Serviço Público.

Fonte: http://fasubra.org.br

Foto: Emanuel Marinho
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PLENÁRIA CUTISTA

A categoria elegeu nesta quarta-
feira, 27 de julho, seus representan-
tes à plenária estadual estatutária 
da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT-RJ), em assembleia realizada 
às 13h, no Salão Azul da Reitoria. 
O presidente da Central, Darby  
Igayara, acompanhou a eleição dos 
delegados.

Duas chapas se inscreveram e 
duas teses foram defendidas, mas 
somente a chapa 1, composta pe-
los militantes da CSD e cutistas 
independentes, alcançou o quórum 
mínimo estatutário da CUT para 
eleger os 20 delegados que a base do 
SINTUFRJ tem direito. A assembleia 
foi conduzida pelas coordenadoras 
sindicais Neuza Luzia (também 
vice-presidente da CUT-RJ), e Ednea 
Martins.   

Números
A chapa 1 obteve 81% dos vo-

tos dos presentes à assembleia (56 
votos) contra 19% da chapa 2 (13 
votos), formada pelo Coletivo Tri-

SINTUFRJ participa com 20 delegados
bo. De acordo com o estatuto da 
Central, é necessário que a chapa 
obtenha 20% dos votos dos presen-
tes no plenário para ter direito a 
delegados.

Esta plenária estatutária tem 
como tarefa eleger delegados à 13ª 
Plenária Nacional da CUT, que será 
realizada de 3 a 7 de outubro, em 
São Paulo, e rever ações e planos de 
luta aprovados no último congresso 
nacional da Central. 

O presidente da CUT-Rio, Dar-
by, explicou que é praxe no meio 
do mandato a Central chamar 
uma plenária estatutária para re-
ver ações e planos de luta. Sendo 
que desta vez a CUT nacional está 
reforçando aos sindicatos filiados, 
pois o segundo semestre será di-
fícil, e orienta que forcem a luta 
para cima do governo e dos patrões, 
além de buscarem a aprovação da 
pauta da CUT para o Brasil, que 
inclui a redução da jornada de tra-
balho de 44 horas para 40 horas, 

mas sem redução de salário, como 
também pressionem “com muita 
tenacidade” o Congresso Nacional 
para vencer a pressão oficial contra 
a aprovação dos projetos de lei de 
interesse da classe trabalhadora.

A plenária estadual também 
discutirá a situação atual dos  tra-
balhadores no Estado do Rio e no 
restante do país, como terceiriza-
ção, quarteirização, informalida-
de de mão de obra e garantia de 
emprego com qualidade. Segundo 
Darby, no segundo semestre cate-
gorias como bancários e petroleiros 
entrarão em greve, e os professores 
estaduais e municipais continua-
rão parados.     

Defesa de teses
Cada chapa teve cinco minutos 

para defender sua tese. As coorde-
nadoras sindicais Neuza Luzia e 
Gerly Miceli dividiram o tempo pela 
chapa 1; Boaventura Souza Pinto e 
Francisco Carlos, pela chapa 2.   

“Analisamos a relação da CUT 

com o governo: em 1990 o neolibe-
ralismo tomou corpo e se deu com 
toda força no governo FHC. Foi 
uma década de resistência à forma-
ção do Estado mínimo, à entrega 
do patrimônio do povo brasileiro à 
iniciativa privada e ao capital inter-
nacional, mas não tivemos capaci-
dade de nos organizar e aglutinar 
e dar conta do processo social. No 
governo Lula houve mudanças: 
renovação do serviço público, sur-
gimento de uma nova classe social 
e milhares de trabalhadores saí-
ram da informalidade. Já no go-
verno Dilma houve uma mudança 
em relação ao governo Lula: a rela-
ção com o movimento sindical está 
diferenciada”, fundamentou Gerly. 

“A CUT tem uma pauta que 
aponta para o movimento que a 
hora é de avançar nas conquistas, 
que já foram muitas, e a nossa ex-
pectativa nesta conjuntura é que o 
governo vai endurecer com o serviço 
público, mas que devemos evitar ser-

O Comando Unificado de 
Greve (UFRJ, UFF, Unirio, UFRRJ, 
Sindscope), que reúne os sindica-
tos dos trabalhadores da educação 
federal no Rio, promoveu mani-
festação e ato no centro da cidade 
no final da tarde do dia 27 de ju-
lho. Marcado anteriormente para 
prestar solidariedade aos professo-
res e servidores estaduais em greve, 

Comando denuncia judicialização da greve da Fasubra em ato no centro do Rio
o ato acabou também sendo feito 
para denunciar a criminalização 
da greve da Fasubra. 

Trabalhadores da UFRJ, UFF, 
Unirio e Sindscope (Sindicato dos 
Servidores do Pedro II) fizeram 
panfletagem na esquina da Avenida 
Rio Branco com Rua São José.  Eles 
denunciaram também os escânda-
los de desvio de verbas e corrupção 

do governo Dilma, assim como a 
tentativa de privatização dos hospi-
tais universitários. Os trabalhadores 
das universidades estão em greve 
desde o dia 6 de junho, a UFRJ des-
de o dia 14, e os das escolas técnicas 
têm indicativo de greve para 1º de 
agosto. Os profissionais da educa-
ção estadual estão há dois meses 
em greve.

“Ao mesmo tempo em que 
o governo anuncia cortes no or-
çamento da educação em R$ 4 
bilhões, emite PLs que privatizam 
os hospitais universitários e que 
congela investimentos no serviço 
público e os salários por 10 anos. O 
governo Dilma alega não ter recur-
sos para reajustar a nossa folha de 
pagamento, mas ofereceu R$ 4 bi-

lhões do BNDES para o megaem-
presário Abílio Diniz”, diz a carta 
distribuída à população.

Após a panfletagem, eles se di-
rigiram ao acampamento dos pro-
fissionais do estado, montado desde 
o dia 12 de julho em frente à Secre-
taria Estadual de Educação, na Rua 
da Ajuda, entoando palavras de or-
dem e o hino do movimento.

mos empurrados para uma agenda 
defensiva e, sim, partir para a ofen-
siva, como achar solução para o 
desvio de função”, concluiu Neuza.

“Esta chapa defende o retorno 
da CUT à época de sua fundação, 
quando construía a luta pela base. 
Que se traga a plenária cutista para 
essa universidade, onde a CUT ago-
niza. Gostaria que a gente tirasse de 
debaixo do tapete a CUT original. 
A UFRJ é o meu partido político”, 
afirmou Boaventura. 

“Nós jamais votamos contra os 
ideais da CUT. É uma questão de 
fundamento e de respeito. Na nossa 
chapa não tem ninguém que já te-
nha sido contrário à CUT e somos 
contra quem deseja desfiliar o Sindi-
cato à CUT”, frisou Francisco Carlos.      

Lúcia Reis, técnica-administra-
tiva e dirigente da CUT nacional, 
propôs que o SINTUFRJ paute a 
discussão na base sobre liberdade e 
autonomia sindical, fundamentos 
nos quais a Central se apoia.

DARBY IGAYARA, presidente da CUT-RJ, junto a Neuza e 
Ednea, na mesa que conduziu a assembléia.

Fotos: Marco Fernandes SGCO/UFRJ

A chapa 1 obteve 81% dos votos dos presentes
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SAÚDE

As amígdalas são duas estru-
turas arredondadas no fundo da 
garganta, uma de cada lado, e 
visíveis quando se abre a boca. A 
adenoide fica na parte de trás do 
nariz, acima do céu da boca, co-
nhecida como “cavum” e não são 
visíveis quando abrimos a boca. 
Pode ser avaliada pela radiografia 
simples de cavum ou pela endos-
copia nasal. 

Elas fazem parte do nosso sis-
tema imunológico e são impor-
tantes nos primeiros anos de vida. 
Com o passar do tempo, o corpo 
pode iniciar o combate as doenças 
de outras maneiras, mesmo sem 
as amígdalas e adenoides.

Em alguns casos, as amíg-
dalas e a adenoide tornam-se 
um foco de doenças, seja por seu 

“Doutor, ainda se opera amígdala?”
Débora Braga Estevão – Otorrinolaringologista

crescimento exagerado ou por se 
tornarem alvo de processos infec-
ciosos causados por bactérias.

Aumento das amígdalas e 
adenoide pode provocar respi-
ração pela boca e alteração do 
desenvolvimento craniofacial 
(arcada dentária e músculos fa-
ciais), respiração ruidosa, ronco, 
apneia (parada da respiração du-
rante o sono), voz anasalada, in-
fecções de ouvido e secreção nasal 
constante.

Quando a frequência e a gra-
vidade dos problemas respiratórios 
e infecciosos são muito elevadas, 
pode haver a indicação da remo-
ção cirúrgica das amígdalas e da 
adenoide, visando á melhoria da 
qualidade de vida do paciente.

A cirurgia tem como objetivo 

Na última sexta-feira, 22 de 
julho, um problema na obra da 
extensão do Núcleo Interdiscipli-
nar para o Desenvolvimento So-
cial (Nides) moveu autoridades 
da UFRJ à Cabo Frio. O diretor do 
Escritório Técnico da Universidade 
(ETU), Marcos Escobar, foi quem 
esteve no local e explicou que não 
há nada que ameace a continui-
dade do projeto da UFRJ em Cabo 
Frio. 

A universidade desenvolve suas 
atividades através dos programas 
de ensino, pesquisa e extensão e 
o Nides tem como proposta con-
gregar os programas para ala-
vancar a extensão com o objetivo 

UFRJMar contorna problema local
de melhorar a administração e a 
aquisição de recursos segundo a 
centralização dos programas. “O 
que houve foi um problema na 
documentação para a execução da 
obra que estamos fazendo e nem 
envolveu a Prefeitura. Foi uma 
demanda técnica da Secretaria 
de Obras e como não temos fami-
liaridade com os trâmites fora do 
âmbito federal foi preciso tomar 
algumas providências. Já está tudo 
resolvido”, explicou Escobar.

Ação permanente
Em Cabo Frio consolidou-se 

a proposta de extensão da UFRJ. 
Como resultado do projeto Festival 
UFRJMar, a universidade mantém 

ações permanentes de extensão na 
cidade. As atividades permanentes 
foram iniciadas em 2007 com a 
nona edição do festival, que reu-
niu cerca de 800 alunos de gra-
duação e pós-graduação da UFRJ, 
150 docentes e funcionários téc-
nico-administrativos, atendendo 
cerca de 40 mil pessoas em quatro 
dias de atividades. 

Assim, as mais de 50 oficinas 
mobilizaram alunos e professores 
de todos os centros da universida-
de, consolidando a estratégia de 
promover a integração acadêmica 
e a interiorização da universidade. 
Na abertura da 9ª edição do fes-
tival foram assinados convênios 

para a criação de um Centro Voca-
cional Tecnológico para indústria 
náutica, pesca e turismo; a criação 
de uma Escola Técnica em con-
sórcio e um Polo Náutico, também 
administrado em conjunto com a 
Prefeitura Municipal de Cabo Frio.

Após dois anos de conversas 
com a prefeitura e com o Conselho 
Municipal de Educação, o Colégio 
Politécnico de Cabo Frio iniciou 
suas atividades em fevereiro de 
2008. No Parque Dormitório das 
Garças acontecem aulas de campo 
de algumas disciplinas do Colégio 
Politécnico da UFRJ. Ao lado do 
Dormitório se encontra o terreno 
doado à universidade pela Prefei-

tura para a construção de um pré-
dio próprio. É neste terreno que a 
UFRJ está realizando as obras para 
a ampliação do Nides.

O projeto
O projeto do Festival UFRJMar 

foi uma ideia do professor Carlos 
Lessa, com o objetivo de promo-
ver uma estratégia de interioriza-
ção da UFRJ. Sua proposta foi a 
de realizar eventos de extensão ca-
pazes de divulgar a produção aca-
dêmica da UFRJ, sobretudo aque-
las relativas ao mar e à indústria 
marítima. Com isso, a partir do 
festival iniciaria-se um processo de 
aproximação da sociedade local e 
dos governos locais.

restaurar a adequada respiração 
nasal e evitar os danos causados 
pela respiração bucal e o baixo 
ganho de peso.

Não existe idade certa para 
a cirurgia, mas sim o momento 
ideal na vida da criança. Serão 
avaliados a história de infecções de 
repetição e de respiração pela boca 
e o impacto desta sobre o paciente.

A indicação de cirurgia só pode 
ser feita após uma rigorosa avalia-
ção clínica, com ajuda de exames 
endoscópicos ou de imagem que 
comprovem o prejuízo causado 
por estas estruturas. A decisão é to-
mada em conjunto com a família.

Se a criança tiver infecção de 
garganta e nariz frequente, con-
sulte o otorrinolaringologista e 
peça orientações.

A Secretaria de Formação 
da CUT-RJ realizou, nos dias 22 
e 23 de julho, sexta e sábado, 
o Módulo 1 da nova turma do 
curso de Formação em ORSB 
(Organização e Representação 
Sindical de Base), que faz par-
te do Plano Nacional de For-
mação. Ao todo, em diferentes 
regiões no Estado do Rio, serão 
6 turmas, de julho a dezembro 
de 2011. 

SINTUFRJ no curso de Organização e 
Representação Sindical

O módulo, que abordou a 
formação social brasileira, foi 
só para sindicatos do município 
do Rio de Janeiro, e contou com 
a participação de 24 dirigentes, 
de 11 sindicatos e 1 oposição 
sindical. O SINTUFRJ estava 
presente. Participaram os co-
ordenadores Gerly Miceli, Gil-
son Navega, Vera Teles, Eliane 
Nascimento e Petronila Diniz. A 
segunda etapa será em agosto.

Foto: Emanuel Marinho
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MOVIMENTO

A mulher negra, de espírito 
guerreiro, vem lutando pela sobre-
vivência, resistindo às opressões, 
criando movimentos que pregam 
a liberdade e a igualdade e ga-
nhando espaço. De norte a sul do 
país, eventos não faltaram para 
marcar o Dia da Mulher Negra 
Latino-Americana e Caribenha, 25 
de julho.

Na Bahia, a Secretaria de Po-
líticas para a Mulher (SPM) rea-
lizou o encontro Geração-Gênero, 
Raça, Campo e Ação. O evento 
reuniu representantes do governo 
e de entidades negras, para discu-
tir políticas públicas e o acesso ao 
mercado de trabalho. “Ganhamos 
menos que as mulheres considera-
das brancas, e sofremos preconcei-
tos na hora de disputar uma vaga 
de emprego”, constatou Luana So-
ares, representante da Coordena-
ção Nacional de Entidades Negras 
(Conen). 

Entre os dias 21 e 25 de julho, 
no Rio de Janeiro, foi realizado o 
evento Da Cor, Da Raça, Nação 
Mulher no Centro Cultural Ação da 

Julho, mês de homenagens à mulher negra

No dia 22 de julho faleceu Vera 
do Agbara Dudu, ícone da resistência 
das Artes da Cultura Negra no Rio 
de Janeiro. Inspirada na influência 
do Grupo e Bloco Afro Ilê Aiyê da 
Bahia, Vera Mendes criou e dirigiu 
com competência o Agbara Dudu, 
grupo de jovens suburbanos do Rio, 
símbolo da projeção negra e inspira-
ção de luta para a sociedade carioca 
nos anos 80.  Voltado para a comuni-
dade, o grupo passou a desenvolver 
cursos, oficinas de dança e capoeira, 
além de debates, encontros e semi-
nários sobre temas negros e afins.

Vera deixou sua marca na histó-
ria. Os Blocos Afros do Brasil estão 
de luto e o país vai sempre lembrar 
do Agbara Dudu e, principalmente, 
de Vera do Agbara Dudu.

*Lélia Gonzalez foi professora 
e antropóloga. Seus escritos per-
mearam pelos cenários da ditadura 
política e da emergência dos movi-
mentos sociais, e identificam sua 

Fonte: http://www.irdeb.ba.gov.br/evolucaohiphop/?p=2522

 2011: Ano Internacional para Afro-Descendentes
No dia 18 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU) pro-

clamou 2011 como o ano internacional para afrodescendentes. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, 
explicou que o objetivo é fortalecer o compromisso político de erradicar a discriminação a descendentes de 
africanos e promover o respeito à diversidade e herança culturais. O secretário lembrou que pessoas de origem 
africana estão entre as que mais sofrem com o racismo, além de ter negados seus direitos básicos à saúde de 
qualidade e educação. E lembrou a Declaração de Durban e o Programa de Ação que pede aos governos para 
assegurar a integração total de afrodescedentes em todos os aspectos da sociedade.

Cidadania.Na programação, shows 
musicais, desfiles e roda de conver-
sas, com os mais diversos formatos 
e temas. A palestra “Saúde – Eu 
Quero”, ocorrida no dia 23, teve 
como tema o estado em que se en-
contra a saúde da população, prin-
cipalmente o atendimento nas re-
des públicas. A mesa de debates foi 
composta pelas médicas Berenice 
Aguiar, Rogéria Oliveira e Kethlen, 
respectivamente, ginecologista, 
gastroenterologista e dermatolo-
gista. Ednea Martins, coordenado-
ra de Administração do SINTUFRJ, 
presente no evento, comentou: “A 
ideia do movimento é popularizar 
a data, passar a ideia de que todos 
podem participar”.

No ano de 2007, também em 
julho, a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro aprovou o 
Projeto de Lei nº 76/2007, de auto-
ria do então deputado Gilberto Pal-
mares: Art. 1º - Institui no calen-
dário oficial do Estado do Rio de 
Janeiro, o dia 25 de julho – O Dia 
da Mulher Negra, Latino-America-
na e Caribenha. A partir daí, julho 

tornou-se o mês das homenagens 
à mulher negra.

“A ideia foi dar destaque ao 
evento, já que em julho ocorrem 
vários ao mesmo tempo”, afirmou 
Glorya Ramos, da Secretaria de 
Combate ao Racismo, da CUT-RJ, 
explicando que, por essa razão, a 
segunda edição da entrega do Di-
ploma Lélia Gonzalez será realiza-
da em agosto de 2011. 

Glorya informa que outra mu-
dança importante também ocor-
reu: “Resolvemos que, este ano, a 
escolha das homenageadas será 
feita de forma participativa, con-
sultando a base cutista do estado. 
As cinco mulheres homenageadas 
serão indicadas por suas entida-
des de classe, e cada uma poderá 
receber o prêmio em duas edições. 
Depois participarão do Panteão de 
Honra das Mulheres Negras Cutis-
tas”, 

O concurso será aberto do dia 
28 de julho até o dia 25 de agosto. 
Mais informações: (21) 2196-6700 / 
92943921 ou pelo site da CUT (www.
cutrj.org.br)

Vera do Agbara Dudu, presente!
constante preocupação em articular 
as lutas mais amplas da sociedade 
com a demanda específica dos ne-
gros, e em especial das mulheres 
negras.

Força Negra
Bloco afro fundado no bairro de 

Madureira, subúrbio do Rio de Ja-
neiro, em 4 de abril de 1982, o nome 
Agbara Dudu significa, em iorubá, 
“Força Negra”. É considerado o pri-
meiro bloco afro do Rio de Janeiro, 
apesar de que já existissem três ante-
riores: Afoxé Filhos de Gandhi (fun-
dado por trabalhadores da zona do 
Cais do Porto), Dudu Éwe, do Morro 
da Mangueira, (fundado em 1980) e  
Afoxé Terê Babá (fundado no Largo 
das Neves, em Santa Teresa), todos 
com características de afoxé e músi-
cas ligadas à religião africana. 

O Agbara Dudu surgiu com a 
característica de mantenedor das 
tradições, atuando mesmo fora do 

período de carnaval. Os ensaios às 
sextas-feiras eram transformados 
em verdadeiros encontros de cultura 
negra denominados “Terreirão sen-
zala”. Lá, reuniam-se agremiações, 
artistas e entidades ligadas às artes 
e à política. Voltado para a comuni-
dade, o grupo passou a desenvolver 
cursos, oficinas de dança e capoeira, 
além de debates, encontros e semi-
nários sobre temas negros e afins. O 
primeiro desfile do bloco aconteceu 
na Avenida Rio Branco, com o tema 
“Amor e negritude”, apresentando-se 
ao lado do Afoxé Filhos de Gandhi do 
Rio de Janeiro e do Afoxé Terê Babá. 
No ano de 1988 o grupo participou 
da “Caminhada Zumbi dos Palma-
res”, considerada a maior manifes-
tação da comunidade negra contra a 
farsa da Abolição. E em 2002 o gru-
po desfilou na Avenida Rio Branco 
com o tema “Agbara-Dudu - 20 anos 
de resistência”.

Fonte: Dicionário da MPB VERA MENDES, a Vera do Agbara Dudu: * 14/6/1945 - + 22/7/2011

KATLEEN, Ednéa, Berenice e Rogéria

Foto: Xan
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O agronegócio dos venenos tóxicos: o retrato da  
ignorância contemplativa da sociedade

 “Este teatro, centro histórico 
de resistência da cultura, come-
mora 45 anos este ano. Na época 
da ditadura foi palco de reuniões 
para se discutir que país se que-
ria construir. Hoje, com a plateia 
cheia, imbuída do mesmo espí-
rito, lutamos contra um inimigo 
invisível: os agrotóxicos, que con-
some nossa saúde todos os dias”, 
declarou Sílvio Tendler, diretor do 
filme O veneno está na mesa, 
exibido em 25 de julho no Teatro 
Casa Grande. “Estava na hora de 
denunciar a péssima alimentação 
que chega à mesa da população, 
por um modelo predatório de de-
senvolvimento econômico”, afir-
ma.

O filme aponta os riscos do 
uso de agrotóxicos na agricultura, 
e como este modelo de agronegó-
cio beneficia as grandes transna-
cionais. “A razão de ser do docu-
mentário é situar a sociedade na 
importância de se revoltar, e de se 
rebelar, contra esse modelo agrá-
rio, e não ser agentes passivos, as-
sistindo à própria morte de um jei-
to indiferente, nesse caso, morte da 
nossa civilização, da natureza e do 
péssimo futuro que está deixando 
como herança para os descenden-
tes”, afirmou Sílvio, com emoção. 

A ideia de fazer o filme nasceu 
de uma conversa com Eduardo 
Galeano, jornalista e escritor, no 
Uruguai, quando Sílvio tomou 
conhecimento de que o Brasil era 
o país que mais consumia agro-
tóxicos no mundo: 5,2 litros/ano 
por habitante, e que muitos desses 
herbicidas, fungicidas e pesticidas 
consumidos já estavam proibidos 
em quase todo o mundo, pelo 
risco que representavam à saúde 
pública. 

Segundo dados do IBGE, cer-
ca de 40% da população brasileira 
(72 milhões de pessoas, aproxi-
madamente) encontra-se em si-
tuação de insegurança alimentar. 

“A sociedade deve estar ciente 
dos riscos a que está sujeita com o 
uso indevido dos agrotóxicos, hoje 
em nome da produtividade e das 
exportações brasileiras. Além de ter 
o dever de fazer o controle social, 
perante os órgãos reguladores de 
saúde”, declarou Letícia Rodrigues 
da Silva, gerente de Normatização 
e Avaliação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
“Os impactos na contaminação 
por agrotóxicos, atualmente, 

encontram-se tanto nos alimentos 
quanto na água, na água da chuva 
e no ar”, complementou.

Estudos recentes, feitos pela 
Anvisa em 26 estados do país, iden-
tificaram cerca de 20 culturas com 
alto índice de resíduos de agrotóxi-
cos, como o pimentão, uva, moran-
go, pepino, couve, alface, abacaxi 
e mamão. Contudo, os plantios 
ligados ao agronegócio continuam 
sendo os principais responsáveis 
pelo alto consumo de agrotóxicos 
no país. Somente a cultura da soja, 
por exemplo, é responsável por 
51% do volume de agrotóxicos co-
mercializados no Brasil, conforme 
divulgado no site do movimento 
Articulação de Agroecologia do Rio 
de Janeiro.

Tipos de intoxicação
O filme mostra cenas gravís-

simas que revelam os prejuízos  à 
saúde e histórias reais, como o 
caso do cearense, morto vítima de 

hepatopatia grave três meses após 
começar a trabalhar no preparo da 
mistura dos agrotóxicos na planta-
ção de abacaxi, e da companheira 
que hoje, depois de 20 anos traba-
lhando com fungicidas, sofre de 
esclerose múltipla.  

Trabalho militante
A agrônoma Nívia Regina, do 

MST-Via Campesina e integran-
te da coordenação nacional da 
Campanha, falou sobre o impacto 
do lançamento do filme. “O que 
acabam de assistir é resultado de 
um trabalho árduo, militante. É a 
materialidade de um processo de 
luta política, de movimentos sociais 
e estudantis, ambientalistas e diver-
sas instituições públicas”, declarou.

“A Campanha Permanente con-
tra os Agrotóxicos e pela Vida, lança-
da nacionalmente em 7 de abril, Dia 
Mundial da Saúde, surge exatamen-
te como crítica ao modelo do agro-
negócio em que se vive atualmente, 

não só com relação à forma de pro-
dução, mas à forma como o capital 
organiza a nossa forma de comer, 
plantar e de viver, seja no campo ou 
na cidade”, discursou a companhei-
ra da Via Campesina.

Conforme Nívia, “o agronegó-
cio é um instrumento para garantir 
o acúmulo do capital, utilizando-se 
dos mesmos pilares: produção dos 
monocultivos, uso intenso do solo e 
de agrotóxicos, produção em larga 
escala, pouca mão de obra e uso 
de máquinas, devido ao aumento 
da ganância em cima dos recursos 
naturais, financiados e realizados 
pelas empresas transnacionais. É 
hora de buscar a hegemonia basea-
da na sustentabilidade, na agroeco-
logia, que seria a forma de manejar 
a vida na totalidade, e na proibição 
do uso dos venenos”.

O Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra (MST) pro-
põe, conforme publicado no site 
do movimento, que é possível uma 
produção em que todos comam ali-

Letícia Rodrigues finaliza a 
entrevista com algumas dicas 
sobre como ingerir a menor 
quantidade possível de sustân-
cias químicas:
a) procure produtos orgânicos;
b) dê preferência a frutas e ver-
duras da estação, não as impor-
tadas, porque, para aguentar a 
viagem, podem ter ganhado 
aplicações de agrotóxicos;
c) procure saber junto ao su-
permercado quem foi o produ-
tor das frutas e verduras que es-
tão sendo vendidas, e pesquise 
sobre ele;
d) tire as folhas externas, as 
cascas, e lave bem as frutas e as 
verduras.

Cuidado

mentos saudáveis e diversificados. 
A saída é fortalecer a agricultura 
familiar e camponesa. No lugar 
dos latifúndios, pequenas proprie-
dades e reforma agrária, desma-
tamento zero, acabando com a 
devastação do ambiente. Em vez 
da expulsão do campo, geração de 
trabalho e renda para a população 
do meio rural.

“A plateia hoje, aqui presente, 
tem a missão de espalhar esse de-
bate pela sociedade”, convocou a 
militante.

Após a exibição do filme, foi 
dado espaço para que a plateia 
pudesse se pronunciar a respeito, e 
fazer algumas perguntas.

O evento foi organizado pela 
Campanha Permanente contra os 
Agrotóxicos e pela Vida, pela Esco-
la Nacional Florestan Fernandes, 
pelo Instituto Casa Grande e pelo 
Jornal de Cultura e Política Algo 
a Dizer (www.algoadizer.com.br), 
que está publicando as transcri-
ções das palestras na íntegra.

Fotos: Diana Helene/Soltec-UFRJ

LETÍCIA, da Anvisa, e o cineasta Tendler (centro)  alertam para a insegurança alimentar

PLATEIA cheia no Teatro Casa Grande
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