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Todos ao Consuni! 
Fora oportunistas!

Todos os olhares se voltam esta semana para a UFRJ, quando o Conselho Universitário decidirá 
sobre o modelo de gestão dos HUs. Estão em jogo a autonomia universitária, o Sistema Único de 
Saúde, a formação com qualidade dos profissionais da área e a pesquisa. 

É quinta-feira, dia 26, com início às 9h, no auditório do CT, Cidade Universitária.
Os técnicos-administrativos, professores e estudantes com consciência não faltarão a esta ses-

são do Consuni. A plenária nacional da Fasubra deliberou pela convocação da categoria, tanto no  
Rio de Janeiro quanto em outros estados, para estarem presentes, fortalecendo a mobilização no 
Fundão contra a Ebserh.  A universidade pública é patrimônio do povo! 

Páginas 3, 4 e 5 
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Assembleia geral 
extraordinária da Caurj

A presidente do Conselho Diretor da Caixa Assistencial Universitária do 
Rio de Janeiro (Caurj) informa que devido à falta de energia elétrica não 
houve viabilidade de realizar a assembleia no dia 18/9/2013, sendo esta 
transferida para o dia 25/9/2013, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
12, “c”, do Estatuto da entidade, da reunião da Assembleia Geral Extraordi-
nária da Caurj, nos termos do art. 30 do Estatuto, no Centro de Tecnologia, 
Bloco G, Sl 122, Av. Horácio Macedo, Fundão, às 9h em 1ª convocação, com 
o quórum mínimo de 30% dos associados titulares, ou às 9h30 em 2ª convo-
cação, com qualquer quórum, com a seguinte Pauta: Cota Extra.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2013.
Marylena Barreiros Salazar
Presidente do Conselho Diretor

AA da UFRJ
O Grupo de Alcoólicos Anônimos da UFRJ reúne-se todas as quartas-

feiras, das 15h às 17h, na subsede sindical no HU. 

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do técnico-administrativo do 

IPPMG Claudio Luiz Antunes Belizário, 48 anos, ocorrido no dia 18 de se-
tembro, em consequência de um câncer. Ele era casado, pai de cinco filhos 
e trabalhou na UFRJ 25 anos.   

Semana de integração acadêmica
A 4ª Semana de Integração 

Acadêmica da UFRJ, de 30 de se-
tembro a 4 de outubro, agitará a 
universidade com a realização da 
XXXV Jornada Giulio Massarani 
de Iniciação Científica, Tecnoló-
gica, Artística e Cultural, do 10º 
Congresso de Extensão da UFRJ e 
da V Jornada de Pesquisa e Exten-
são da UFRJ-Macaé. 

A sessão de abertura será no 
dia 30 de setembro, às 10h, no 
auditório do Centro de Tecnolo-
gia. Este evento, integrado a vá-
rias atividades e organizado pela 
Pró-Reitoria de Extensão (PR-5), 
é uma boa oportunidade para 
mostrar à sociedade a totalidade 

dos projetos de pesquisa e de ex-
tensão desenvolvidos pela UFRJ.

“Com esta 4ª Semana de In-
tegração começamos realmente 
a envolver e integrar ensino, pes-
quisa e extensão. É uma tenta-
tiva de apresentações conjuntas 
de fato, e a nossa ideia é que as 
pessoas entendam o valor desta 
integração, que existe na prática 
e não apenas na teoria. Mostrar 
também para a sociedade a pro-
dução e a real troca de conheci-
mento na universidade”, diz a 
diretora da Divisão de Cultura e 
Divulgação Científica da PR-5, a 
técnica em assuntos educacionais 
Adriane Moraes.

Mais de 2 mil autores
Nesta grande mostra da produ-

ção universitária está o 10º Congres-
so de Extensão, que é realizado para 
avaliar a extensão universitária da 
UFRJ por meio da apresentação dos 
resultados dos Programas e Projetos 
de Extensão concluídos, ou em an-
damento, no ano de 2012/2013. 

Serão apresentados 524 traba-
lhos envolvendo 2.426 autores, entre 
docentes, técnicos-administrativos, 
estudantes  e integrantes de equipes 
de programas e projetos de extensão 
da UFRJ. “Essa troca nas apresen-
tações da área de extensão é funda-
mental. Sabermos o que estamos 
fazendo, pois na universidade des-

conhecemos o que estamos produ-
zindo. Isso amplia a integração na 
medida em que os autores podem 
associar pesquisas que têm a ver com 
o seu campo”, ressalta Adriane. 

O objetivo do congresso é tam-
bém propiciar discussão e reflexão 
sobre a extensão universitária e sua 
contribuição para a formação dos 
estudantes de graduação. 

Inscrições
As inscrições de congressistas 

estão abertas para a comunidade 
universitária até o dia 27 de setem-
bro e disponíveis na plataforma 
espaço Siac no endereço http://app.
pr2.ufrj.br/sistemas/appCEXTSem 

Trabalho. Este ano a apresentação 
dos trabalhos no congresso será na 
forma oral e através de pôster ele-
trônico, audiovisual e performance.

O congresso acontecerá si-
multaneamente no prédio da 
Reitoria, no Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas, no campus 
UFRJ-Macaé e no Polo Xerém. A 
programação contará com ativi-
dades culturais, lançamento de 
filmes e livros, reunião do Fórum 
de Extensão da UFRJ, o V Encon-
tro de Estudantes Extensionistas, 
e mesa-redonda sobre o tema “A 
Universidade nas escolas públi-
cas: divulgação científica e for-
mação continuada”.

Lançamento de livro

Mesmo em crise, HU faz transplantes
Em atenção às mais de duas mil 

pessoas no Estado do Rio de Janeiro 
que aguardam na fila por um trans-
plante de órgão, o Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
criou a Comissão Intra-Hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante (CIHDOTT) para organi-
zar as rotinas e protocolos que possibi-
litam o processo de doação. Este ano 
o hospital realizou 37 transplantes, 
entre rins, fígado, córnea e medula 
óssea. 

O trabalho desenvolvido pela 
comissão, a situação dos que espe-
ram por um órgão e as dificuldades 
enfrentadas pelos transplantados 
foram discutidos no II Encontro da 
CIHDOTT realizado de 2 a 3 de setem-
bro, no auditório Alice Rosa (no 2° 
andar do hospital). O evento reuniu 
médios de várias especialidades e o 
coordenador-geral do Programa Esta-
dual de Transplantes (PET), Rodrigo 
Sarlo. 

Importância da Comissão
O coordenador-geral de Trans-

plantes do HUCFF, Juan Renteria, 
destacou que ter uma coordena-
ção para organizar as condições de 
transplantes é uma peculiaridade 
do hospital universitário do Fundão. 
“A CIHDOTT é uma exigência legal, 
diferente da Coordenação-Geral de 
Transplantes (CGT), que foi criada 
no HUCFF para centralizar as ações 
e envolver as áreas, costurando as ne-

cessidades para garantir a realização 
do procedimento com segurança e 
dentro do prazo”, informou o mé-
dico. Segundo Renteria, a CGT faz a 
interface com o Programa Estadual 
de Transplantes e com a Central de 
Notificação, Captação e Distribuição 
de Órgãos (CNCDO).   

A comissão é formada, conforme 
exigência legal, por equipe multipro-
fissional que atua desde a viabilização 
da doação entre os setores internos e 
externos do hospital até a articulação 
com as famílias envolvidas. 

Batalha pela vida
Depoimentos de médicos e pa-

cientes sobre suas experiências emo-
cionaram os presentes no segundo 
dia do encontro. O professor Luiz 

Afonso Mariz apresentou a menor 
Maria Clara que, aos 7 anos, já fez 
dois transplantes de rim. Integrantes 
da Organização Não-Governamental 
Amigos do Transplante também se 
manifestaram.  

O transplante é reconhecidamen-
te o mais complexo procedimento da 
medicina atual, além de ser um ato 
de doação e solidariedade que precisa 
acontecer em um momento de perda 
e desesperança. 

Organização -- O encontro foi 
organizado pela Divisão de Recursos 
Humanos do HUCFF, através do Servi-
ço de Treinamento e Desenvolvimento 
(STD), cuja responsável é a técnica-
administrativa Josete dos Santos 
Lima, e pela coordenadora-adjunta 
da comissão, Ana Claudia de Moraes.     

Errata
Na matéria “Valorizando pessoas”, publicada na página 8 da  edição 1045 do Jornal do Sintufrj, ocorreram 

dois erros. Primeiro, Edmilson Brito é administrador e não assistente administrativo; segundo, ele cursou pós-
graduação em Gestão de Recursos Humanos e não Especialização em Gestão da Universidade Pública Federal, 
conforme informou o texto jornalístico. 

AUDITÓRIO lotado nos dois dias do evento

Sociologia do Direito: o pluralismo jurídico em Boaventura de Sou-
sa Santos, livro do professor Alex Magalhães, do Ippur, faz parte da série 
Didáticos, da Editora UFRJ, e será lançado no dia 30 de setembro, às 18h, na 
sala 102 do Instituto de Economia da UFRJ, no campus da Praia Vermelha. 
Na data o autor e os professores Juliana Magalhães, da UFRJ, e Ronaldo 
Lobão, da UFF, participarão da mesa-redonda “Pluralismo jurídico: uma 
problemática atual?”.

Festa do Dia das Crianças
O 12 de Outubro, Dia das Crianças, será comemorado com festa pelo 

Sintufrj, no Espaço Cultural. Inscrições abertas na sede da entidade até 4 
de outubro.  
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movimento & luta

Foi o que exigiu a CUT no 
debate que ocorreu dia 18 na 
Comissão Geral no Congresso 
Nacional sobre o projeto de lei 
que regulamenta a terceiri-
zação de serviços em todos os 
setores das empresas e ameaça 
direitos de todos os trabalhado-
res com carteira assinada (PL 
4.330/2004, que tramita na Câ-
mara dos Deputados).

De acordo com a CUT, os 
poucos trabalhadores que con-
seguiram ultrapassar o forte es-
quema de segurança, montado 
para impedir a entrada da maio-
ria, puderam perceber por que a 
classe trabalhadora e os juristas 
são contra e quais razões colo-
cam os empresários a favor do 
projeto.

O presidente da Central, Vag-
ner Freitas, destacou a dificul-
dade que os movimentos sociais 
tiveram para entrar no Congres-
so. “É mentiroso dizer que a ter-
ceirização é para contratar mão 
de obra especializada. Se esse PL 
passar, o trabalhador será demi-
tido e, depois, contratado indi-
retamente para trabalhar mais 
e ganhar menos”, diz ele expli-
cando que 48 milhões de pessoas 
serão afetadas.

Além da CUT, dirigentes das 

Plenária aprova ato na UFRJ dia 26
Técnicos-administrativos das Ifes no Estado do Rio e até de outros estados deverão acompanhar a sessão do Consuni de quinta-feira

A Plenária Nacional da Fa-
subra, realizada nos dias 12 e 
13 de setembro, aprovou um 
calendário de lutas que inclui a 
realização de ato na UFRJ con-
tra a Ebserh na quinta-feira, 
26, dia da sessão do Conselho 
Universitário que deliberará so-
bre a gestão dos hospitais uni-
versitários. Entidades da base 
da Federação no Estado do Rio 
de Janeiro deverão participar da 
mobilização.

A análise de conjuntura dos 
delegados na plenária indicou 
como resposta ao endurecimen-
to do governo nas negociações 
com a Fasubra a necessidade 
de deflagração de ações mais 
contundente, por parte da cate-
goria em nível nacional. Nesse 
sentido, a plenária orientou ser 
“primordial a articulação entre 
as entidades dos trabalhadores 
do conjunto do serviço públi-
co”. E, se o governo continuar 

não atendendo as nossas rei-
vindicações, não haverá outro 
caminho senão a construção 
da greve a partir deste ano até 
o limite de 2014.  

Deliberações 
- Realização de ato contra 

a Ebserh na UFRJ no dia 26 de 
setembro –. A Fasubra orienta 
as entidades de base no Rio de 
Janeiro e/ou próximas a envia-
rem companheiros para acom-
panhar a reunião do Conselho 
Universitário da UFRJ que irá 
discutir e deliberar sobre a Eb-
serh;

- Construir um dia nacional 
de luta em conjunto com os 
setores do serviço público, em 
outubro, denunciando o gover-
no por não haver recebido até 
hoje a representação dos tra-
balhadores, que protocolaram 
sua pauta geral em janeiro de 
2012, dando destaque à anteci-

pação das parcelas do acordo 
de greve;

- Realizar, na semana do 
dia 28 de outubro (Dia do Ser-
vidor Público), uma atividade 
em Brasília com convocação 
dos aposentados; 

- A Fasubra, em conjunto 
com as entidades de base, deve-
rá intensificar a campanha na-
cional (com amplo material de 
propaganda) sobre os turnos 
contínuos com redução da jor-
nada de trabalho durante todo 
o mês de outubro e um dia na-
cional de lutas pelas 30 horas, 
na segunda quinzena do mês;

- A Fasubra deverá parti-
cipar de todas as campanhas 
contra o leilão dos poços de 
petróleo;

- A Fasubra, em conjunto 
com a Confederação dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras 
das Universidades das Améri-
cas (Contua), publicará uma 

declaração política contra a in-
tervenção imperialista na Síria, 
pelo direito à autodetermina-
ção dos povos do mundo.

MEC apresenta Plano de 
Capacitação

A Secretaria de Ensino Supe-
rior do Ministério da Educação 
apresentou à Fasubra Sindical 
na terça-feira, dia 17, seu Plano 
Nacional de Capacitação (PNC). 

Segundo informe da Fasu-
bra, a diretora de Desenvolvi-
mento da Rede de Instituições 
Federais de Ensino Superior 
do MEC, Adriana Weska, expli-
cou que o plano apresenta um 
retrato fiel da possibilidade de 
capacitação dos trabalhadores 
em educação das universidades 
e dos institutos federais. 

A ideia do plano é, de acordo 
com Dulce Tristão, coordenado-
ra-geral de Recursos Humanos 
das Instituições Federais de Ensi-

no, complementar a capacitação 
já oferecida pelas Ifes, de modo 
a melhorar o conhecimento 
necessário ao trabalhador. Os 
recursos serão oriundos do MEC. 

A Fasubra solicitou a con-
vocação da Comissão Nacional 
de Supervisão da Carreira. A 
reunião será no dia 23, às 13h, 
e discutirá o Plano Nacional de 
Capacitação que a direção da 
Federação está analisando e vai 
debater com a categoria.

A análise política da ple-
nária nacional da categoria 
realizada no dia 13 abordou o 
PNC que seria apresentado pelo 
MEC: “Não sabemos, no en-
tanto, sobre sua eficácia e seu 
alcance. Seja como for, trata-se 
de uma resposta do MEC para 
atender, de alguma forma, à 
insatisfação dos TAEs, que se 
traduz nas lutas que a Fasubra 
tem desenvolvido desde o início 
do ano”, diz o texto.

“PL da terceirização tem que ser arquivado”
demais centrais sindicais tam-
bém estiveram presentes e de-
monstraram unidade contra o 
PL, mas parlamentares e empre-
sários destacaram a terceiriza-
ção como um processo irrever-
sível e a necessidade de garantir 
um ordenamento jurídico. Algo 
como defender o trabalho es-
cravo simplesmente porque ele 
existe.

Juristas contra – O ministro 
do TST, Maurício Delgado, lem-
brou que 19 dos 26 ministros do 
tribunal, todos os presidentes de 
Tribunais Regionais do Trabalho 
(TRT) e a Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra) divulga-
ram um manifesto contra o pro-
jeto de lei. O também ministro 
do TST Alexandre Belmonte cita 
os prejuízos que a aprovação do 
projeto pode trazer. “A Súmula 
331 do tribunal traça todos os 
limites para que a terceirização 
possa se realizar com dignidade 
para o trabalhador. O projeto eli-
mina esses limites.” O presidente 
da Anamatra, Paulo Schimidt, 
classificou o texto como “tragé-
dia”, enquanto o presidente da 
Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT), 
Carlos Lima, o definiu como “um 

retrocesso social”.
Além do PT, as bancadas do 

PSB, PSOL e PCdoB, por meio de 
suas lideranças, apontaram que 
são contrárias ao projeto.

Próximos passos 
O presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cida-
dania (CCJC), deputado Décio 
Lima (PT-SC), encerrou a Co-
missão Geral com a afirmação 
de que não há data marcada para 
votar o PL e defendeu que o diá-
logo entre trabalhadores, empre-
sários e governo continue.

Para a secretária de Relações 
do Trabalho da CUT, Maria das 
Graças Costa, o debate foi posi-
tivo, principalmente para a clas-
se trabalhadora. “Acredito que 
nossos argumentos venceram 
essa disputa hoje, mas só vamos 
conseguir engavetar esse projeto 
se houver mobilização em todos 
os estados”, concluiu.

Os prejuízos à 
classe trabalhadora

Atualmente, a terceirização 
no Brasil é regulada por uma 
súmula do Tribunal Superior do 
Trabalho que permite a terceiri-
zação apenas para as chamadas 
atividades-meio (aquelas que 

têm a finalidade de dar suporte 
às atividades principais de uma 
empresa), enquanto o substituti-
vo proposto permite que a prática 
também seja expandida às ativi-
dades-fim (a principal de uma 
empresa, descrita na cláusula-
objeto do seu contrato social).

O PL 4.330 é considerado o 
mais duro golpe contra os direi-
tos e conquistas trabalhistas já 
tentado nas últimas décadas e 
tem o potencial de criar no Brasil 

condições de trabalhos análogas 
às chinesas, consideradas as mais 
degradantes do mundo. 

Se aprovado, ampliará ain-
da mais as condições precárias 
de trabalho e colocará em risco 
todos os contratados com car-
teira assinada, já que permitirá 
a terceirização sem limites, em 
qualquer setor da empresa ou 
instituição pública, acabando, na 
prática, com todos os direitos dos 
trabalhadores. 
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SOS HUS

odas as atenções se vol-
tam para a UFRJ nesta 
semana, quando estará 

em pauta na sessão do Conselho 
Universitário (Consuni), quinta-
feira, dia 26, a decisão sobre a 
contratação ou não da Empre-
sa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh) para gerir 
quatro dos nove hospitais da 
UFRJ, que são: HUCFF, IPPMG, 
Maternidade-Escola e IPUB. O 
momento é especial, tanto é 
que a sessão será no auditório 
do Centro de Tecnologia para 
melhor acomodar todos os que 
desejarem assisti-la.   

A expectativa sobre a posição 
da maior universidade federal do 
país sobre o tema é grande, pois o 
resultado pode ser a senha para pôr 
por terra a tentativa do governo de 
privatizar os hospitais de ensino. Até 
agora, desde a criação da Ebserh 
com a Lei nº 12.550, de 15 de de-
zembro de 2011, apenas 11 das 43 
universidades federais que têm hos-
pitais universitários aderiram à em-
presa. No Rio de Janeiro nenhuma. 
O que demonstra a forte resistência 
do movimento em defesa da auto-
nomia dessas instituições.  

UFRJ tem peso nacional 
“O Brasil inteiro está de olho 

neste Consuni, tanto que a direção 
da Fasubra está se mobilizando 
para trazer companheiros de vá-
rios sindicatos do país”, informa 
o coordenador-geral do Sintufrj e 
dirigente da Fasubra, Francisco de 
Assis. Ele faz um chamamento à 
participação de todos:

 “Conclamo toda a comuni-
dade universitária para ir a esta 
sessão. Precisamos usar o peso 
da UFRJ para defender até no 
Congresso Nacional alternativa 
para nossos HUs que não seja a 
que está sendo imposta pelo go-
verno”. E alerta, especialmente à 
categoria: “A Ebserh não afetará 
apenas os trabalhadores dos HUs, 
mas todos os trabalhadores da 
universidade, porque será a ponta 
de lança para o fim do RJU”.

O momento
exige grandeza
Outro dirigente do Sintufrj 

que tem acompanhado passo a 

A decisão está nas mãos 
do Consuni da UFRJ
Quem ganhará? A universidade autônoma, a 
população com a assistência de qualidade, o ensino e 
a pesquisa ou a saúde transformada em mercadoria 
destinada ao lucro? 

passo a luta contra a Ebserh na 
universidade, o coordenador de 
Comunicação Sindical Francisco 
Carlos, acredita que o Conselho 
Universitário terá “a grandeza 
de dizer não a uma proposta que 
amesquinha toda a sua história 
acadêmica, política e social”. 
Para ele, que integrou a gestão 
do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) 
entre 1986 e 1989, o problema 
é de gestão e pode ser resolvido 
pela universidade sem a necessi-
dade de nenhuma ajuda externa, 
pois conta com profissionais com 
competência para isso. 

“É uma questão de gestão. 
Para bons diagnósticos, temos 
os nossos profissionais, que são 
os melhores. As alternativas fo-
ram apresentadas, e esta é a 
hora de provarmos nossa tradi-
ção de vanguarda e mostrarmos 
que somos maiores do que uma 
empresa e fruto de uma proposta 
governamental contrária à na-
tureza desta instituição”, afir-
mou Francisco Carlos.

O que está em pauta
Estarão em pauta na sessão 

do dia 26 de setembro os parece-
res das três comissões do Consu-
ni (Ensino e Títulos, Legislação 
e Normas e Desenvolvimento) 
sobre as três propostas apresen-
tadas: da Reitoria, que indica a 
contratação da Ebserh; das en-
tidades sindicais Sintufrj e Adu-
frj e do DCE Mário Prata, que 
propõem alternativa à Ebserh; 
e a da Fasubra, que propõe um 
regimento geral para os hospitais 
universitários, hospitais-escola e 
centros de saúde. Também de-
verá ser discutida a indicação 
de realização de sessão especial 
para deliberar sobre a Ebserh 
– esta exige presença de 2/3 
dos conselheiros – proposta no 
parecer da Comissão de Legisla-
ção e Normas.

O que está em jogo?

1 - O caráter público dos HUs 
e a sua característica nata de ins-
tituição de ensino vinculada à 
universidade.

2 - A autonomia universitá-
ria garantida no artigo 207 da 
Constituição.

3 - Os bens públicos da UFRJ, 
isto é, da União, ao transferi-los a 
uma empresa.

4 - A independência das pesqui-
sas realizadas no âmbito dos HUs.

5 - A flexibilização dos víncu-
los de trabalho acabando com o 
RJU e com os concursos públicos.

6 - A carreira e a unidade de clas-
se dos servidores.

7 - A universalidade do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

8 - Os serviços assistenciais pres-
tados pelos hospitais-escola à popu-
lação usuária.  

T

Fotos: Renan Silva

Imagens das últimas sessões do Consuni
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SOS HUS

uitos trabalhadores da 
universidade, alguns 
com cerca de 30 anos 

de UFRJ, também estão à frente 
da batalha contra a imposição 
da Ebserh na UFRJ. Eles ressal-
tam que todos perderão com a 
empresa. Dentre os depoimentos 
dados, destacamos o de Romildo 
Antunes, do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
o da assistente administrativa do 
Instituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG), 
Nilza da Silva, e o do auxiliar 
de laboratório Marcílio Alves, do 
Instituto de Química.

Nilza da Silva trabalha no 
IPPMG há 30 anos. Com o conheci-
mento de quem já viu muita coisa, ela 
diz que as manobras para viabilizar 
a Ebserh são vergonhosas. “Fecham 
CTI, fecham emergência para dizer 
que os hospitais estão completamen-
te sem condições de funcionamento. 
É uma vergonha a universidade 
chegar a esse ponto”, constata.  

Aos trabalhadores, Nilza pede 
para abrirem os olhos: “Serão 
demitidos com a Ebserh os pres-
tadores que não servirem e os 
estatutários julgados velhos para 
os padrões da empresa. Eu, por 
exemplo, vou ser posta de lado. 
Eles só veem o dinheiro, mais 
nada”. Com a promessa de que 
irá à próxima sessão caracteriza-
da, ela dá o seu recado: “Temos 
de exercer o livre-arbítrio e dizer 
não. Lá no IPPMG estamos sa-
bendo dizer Não!”.

Está na hora do não à Ebserh!

O auxiliar de laboratório 
Marcílio Alves trabalha no Ins-
tituto de Química há 27 anos. 
Ele diz que não precisa trabalhar 
em um dos HUs da UFRJ para se 
preocupar com o destino da uni-
versidade diante da possibilidade 
de contratação de uma empresa 
para geri-los. E lamenta que haja 
ainda  companheiros, principal-
mente dos HUs, muito confusos 
com a situação. E afirma que 
continuará defendendo o melhor 
para a instituição.

“O pessoal tem que saber que 
a Ebserh é a porta de entrada da 
privatização na universidade. De-

pois dos hospitais será a vez dos 
institutos e de outras unidades. 
Então vamos para a luta defender 
o que é gratuito e de qualidade, 
que é a nossa educação. Eu con-
vido todos a encarar essa batalha, 
pois estaremos defendendo o que 
é melhor para a nossa universi-
dade”, disse Marcílio.

Para Romildo Antunes, caberia 
ao Ministério Público e à Polícia 
Federal tomar a devidas providências 
diante da má gestão dos HUs. “Audi-
torias foram feitas e não resultaram 
em ações efetivas”, afirma Romildo, 
que trabalha no HUCFF há 25 anos. 
Ele é taxativo sobre o impacto da 
Ebserh para os trabalhadores: “Todos 
perderão. É uma perda total. Você 
perde o foco, perde no trabalho, perde 
na carreira”. 

Na opinião do servidor a 
direção do HU quer é se livrar do 
problema que ela própria ajudou 
a piorar. “Esse diretor foi o pior 
dos últimos 35 anos, e não sou 
eu quem está falando. E a Ebserh 
tiraria os problemas do foco”. Ele 
parabeniza os estudantes pela 
garra na luta contra a Ebserh. 
“Eles engrandecem essa luta e 
têm sido fundamentais com todo 
seu dinamismo, perseverança e 
com amor-próprio. Até muitos 
funcionários não têm demons-
trado o amor por essa casa como 
os alunos têm demonstrado. Por 
isso, conclamo os funcionários 
a irem ao Consuni, porque todos 
vão perder”.

A força estudantil
Os estudantes têm sido a gran-

de força nesta batalha que vem 
sendo travada conjuntamente 
pelo Sintufrj, Adufrj e DCE Mário 
Prata. Eles sabem que a qualidade 
da formação dos profissionais 
da área de saúde pode sofrer 
um grande revés com a gestão 
dos HUs a cargo da Ebserh. Mas 
não é só isso que os leva a somar 
nesta luta contra essa empresa. 
Para eles a defesa da autonomia 
universitária é fundamental. 

A diretora de Saúde do Diretó-
rio Central dos Estudantes Mário 
Prata, a estudante de enfermagem 
Gabriela Celestino, diz que com a 
Ebserh perdem a universidade, a 
população e os estudantes. Pri-
meiro, pela perda da autonomia; 
segundo, pelo viés da privatização; 
e terceiro, pelo comprometimento 
com a qualidade do ensino e da 
prática para os estudantes da área. 

“Começaram com os hospitais 
não universitários através das 
Organizações Sociais de Saúde 
(OSS), em São Paulo. Ter a Ebserh 
gerindo nossos HUs é perder espaço 
profissional para nosso desenvol-
vimento e nosso conhecimento. 
O hospital universitário realiza 
saúde assistencial e é campo de 
trabalho para os estudantes e 
para pesquisas, tudo decidido na 
universidade. Se a Ebserh entrar 
na UFRJ, significa perder essa 
autonomia e o espaço em comum 
definido no Complexo Hospitalar”, 
alerta Gabriela.

A estudante explica que há no 
HUCFF uma pressão de médicos 
e dirigentes sobre os alunos, mas 
a mobilização estudantil tem 
desmistificado a propaganda pró-
Ebserh. “Fizemos um plebiscito no 
final de agosto com os estudantes 
da Faculdade de Medicina e 75% se 
colocaram contra a Ebserh”, disse 
a líder estudantil. 

M

MARCÍLIO Alves

NILZA da Silva

ROMILDO Antunes

GABRIELA Celestino

FRANCISCO Carlos

FRANCISCO de Assis

REUNIÃO do Consuni no dia 22 de agosto

Fotos: Renan Silva
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SAÚDE DO TRABALHADOR

palestra “A Voz do 
Professor”, realizada 
na manhã do dia 18 

no Salão Azul do Instituto de 
Geociências (Igeo) e minis-
trada pela professora de Fo-
noaudiologia e coordenadora 
de Extensão da Faculdade de 
Medicina, Ângela Garcia, foi 
mais uma etapa do projeto 
Saúde Vocal e Aprimoramento 
da Expressão Oral desenvolvi-
do pela Seção de Educação e 
Promoção à Saúde (SEPS), da 
Coordenação de Políticas de 
Saúde do Trabalhador da Pró-
Reitoria de Pessoal (CPST/PR-4) 
em conjunto com o Comitê Téc-
nico Acadêmico em Saúde do 
Trabalhador (CTA).

O projeto começou a ser 
posto em prática no Centro 
de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN) na semana 
anterior com ações de orienta-
ção ao público sobre cuidados 
com a voz, que incluíram apre-
sentação de vídeo e avaliações 
da voz. Depois da palestra, na 
quarta-feira, foram realizadas 
oficinas voltadas para o apri-
moramento da voz nos dias 23 
e 24, das 8h30 às 11h30, na sala 
5 da Decania do Centro.

Riany Brites, coordenadora 
da Subcoordenação de Promoção 
da Saúde da CPST, explica que 
esta é a primeira vez que ocorre 
esse tipo de evento na UFRJ, que 
tem como público-alvo os docen-
tes, mas que está aberto a todos 
os servidores. A iniciativa deverá 
se estender a outros centros.

Alerta da especialista 
Ardência na garganta, can-

saço vocal, ruído na voz, rouqui-
dão. Estes são os sintomas que 
aparecem gradativamente em 
trabalhadores que utilizam a voz 
como ferramenta de trabalho, e 
podem ser indícios de perda da 
eficiência vocal. Por isso devem 
ser tratados com a devida atenção 
para evitar agravamento, como 
nódulos e afonia.

O alerta a todos os profis-
sionais que dependem da voz  
para sobreviver, como teleaten-
dentes, atores, secretárias, foi 
dado pela fonoaudióloga Ânge-
la Garcia durante a palestra no 
CCMN. Segundo a especialista, 
o professor é quem tem mais 
possibilidades de desenvolver 
problemas na voz, e a maioria 
deles desconhece os riscos que 
correm pelo mau uso deste ins-
trumento de trabalho. 

As perguntas que os docentes 

Projeto orienta para cuidados com a voz 
Palestras, oficinas e avaliações ensinam como usar, sem desgastar, esta importante ferramenta de trabalho 

deveriam fazer, sugere Ângela, 
é: “Como devo trabalhar com 
minha voz? O que fazer para 
preservá-la?”. De acordo com o 
resultado de uma pesquisa que 
realizou, o maior motivo de 
afastamento em escolas do es-
tado e do município, depois de 
doenças osteomusculares e psi-
cológicas, é o transtorno de voz.

Finalidade das oficinas 
“Dizem que rouquidão faz 

parte da profissão de professor. 
Não faz, não. Ninguém tem que 
ser rouco por ser professor”, diz 
Ângela, explicando que, assim 
como para maratonistas, nada-
dores, atores ou cantores, para 
o professor há uma modalidade 
adequada de respiração para 
que ele possa projetar sua voz 
sem danificar as pregas vocais.

O professor deve utilizar 
todo o trato vocal (laringe, fa-
ringe, cavidade oral e nasal) 
com facilidade, treinando a 
musculatura para projetar a 
voz sem esforço. Deve utilizar 
também a articulação em be-
nefício da qualidade da fala. 
“Tem que aprender a respirar 
para projetar. Com uma técnica 
que a Fonoaudiologia domi-
na”, ensina a fonoaudióloga.  

Por outro lado, o professor 
deve evitar gritar, pigarrear, 
falar com esforço ou tensão 
na garganta; falar alto ou em 
excesso, usando pausas para a 

assimilação do conteúdo pe-
los alunos. “Tudo leva tensão 
a esta região e dores no fim 
do dia. Tudo isso é trabalhado 
dentro das oficinas, para que as 
pessoas fiquem atentas, porque 
são fatores de desgaste desne-
cessários”, recomenda Ângela.

A falta de consciência da 
conduta de emissão da voz –
falha que também é abordada 
nas oficinas – envolve o des-
prezo a fatores que agravam o 
desgaste, como ruídos compe-
titivos (barulhos como venti-
ladores, aparelhos antigos de 
ar condicionado, ou a gritaria 
da criançada no horário do re-
creio) ou salas de aula muito 
grandes e cheias. 

Um professor, segundo a es-
pecialista, poderia trabalhar até 
16 horas sem problemas na voz, 
porque o prejuízo maior vem da 
conduta em sua emissão. Por isso 
os profissionais de educação, em 
particular, deveriam dar valor à 
prevenção e ao autoconhecimen-
to no uso da voz, assim como à 
necessidade de aquecê-la antes 
da atividade, para preparar a 
musculatura e ajudar no uso da 
caixa de ressonância, prevenindo 
fadigas e lesões.

As oficinas instruem sobre 
fatores de risco e orientam a res-
peito da necessidade de se procu-
rar auxílio do fonoaudiólogo 
ou otorrino para que as pessoas 
aprendam a forma de aquecer e 

desaquecer a voz. Não são aulas, 
são exercícios. São “dinâmi-
cas para o público aprender a 
utilizar o potencial vocal”. Na 
avaliação, um computador faz 
a análise espectrográfica da voz. 
Se for necessário, o servidor será 
encaminhado para tratamento 
no Ambulatório de Fonoaudio-
logia do HU ou do Instituto de 
Neurologia, locais onde o pro-
grama é desenvolvido. 

Serão montados grupos 
para as oficinas dos dias 23 e 
24, às 11h30 e 17h. 

Riany Brites também infor-
mou que prossegue no CCMN 
o trabalho de levantamento de 
dados sobre saúde ocupacional. 
Até agora a pesquisa mostrou 
que o maior número de afas-
tamentos foi devido a doenças 
osteomusculares, hipertensão 
arterial e colesterol elevado. Ela 
disse ainda que já foram inicia-
das no Centro  ações de fisiote-
rapia e que em breve começam 
as de nutrição com avaliações 
no local. Esse trabalho será re-
alizado no Centro até outubro.

A

LANÇAMENTO do projeto no CCMN

Foto: Renan Silva 11/9/2013

O Sintufrj, em parceria com a CPST/PR-4, realiza nesta ter-
ça-feira, dia 24, das 9h às 14h, no Espaço Cultural da entidade, 
no Fundão, mais uma ação pela promoção do bem-estar e da 
saúde dos trabalhadores da UFRJ. 

Serão realizados exames para verificar glicose, colesterol, 
pressão arterial e o teste da hepatite C. Os testes de hepatite 
são entregues em 15 minutos e, em caso reagente, o servidor é 
encaminhado a um laboratório do Estado para confirmação e 
depois, se necessário, ao setor específico no Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho (HUCFF).

AGENDA 

Promoção e educação em saúde

Siass na UFRJ
Nos dias 29 e 30, no CCMN, 

acontece o Fórum Permanente do 
Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor (Siass), que re-
úne oito instituições federais do Es-
tado do Rio de Janeiro (a UFRJ é a 
unidade 50 do Siass), representan-
tes do Ministério do Planejamento 
e uma mostra de talentos da UFRJ e 

de outras universidades para divul-
gação das iniciativas destas Ifes na 
área de Saúde e Prevenção.

Constam da programação a 
realização de um panorama com-
parativo dos trabalhos que outras 
universidades estão desenvolvendo 
em prevenção e promoção da saúde 
e exames periódicos.
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

orto da Prefeitura 
Universitária” foi 
o tema do pôster 

apresentado no I Seminário de 
Integração dos Técnicos-Admi-
nistrativos em Educação da UFRJ 
(I Sintae), de autoria de Ismael 
Nascimento e coautoria de An-
gela Iaffe, Lenir Gomes e José 
Oliveira. O trabalho consistiu em 
apresentar à comunidade uni-
versitária a produção do setor:

 “O Horto da Prefeitura Uni-
versitária da UFRJ caracteriza-se 
por desenvolver educação, pes-
quisa e extensão com a execu-
ção de projetos que visem à me-
lhoria da qualidade de vida da 
comunidade universitária e do 
entorno. Promove a produção 
dos insumos necessários para 
a manutenção das áreas verdes 
da UFRJ, procurando uma ati-
vidade sustentável no aspecto 
ambiental e econômico.”   

Segundo Ismael e José Olivei-
ra, o pôster foi feito em equipe, e 
a intenção deles também foi mos-
trar à comunidade universitária 
a dedicação da equipe na reali-
zação das tarefas. “Por exemplo, 
criamos uma compostagem para 
a gente obter adubo sem a neces-
sidade de gastar dinheiro”, disse 
José. O  material é utilizado no 
Fundão, no Polo de Xerém e em 
todos os outros campi, como o da 

“Caminhos do ambiente no Catalão”
ste é o título do trabalho 
apresentado pela enge-
nheira agrônoma Angela 

Iaffe, da seção de Execução de 
Paisagismo da Prefeitura Universi-
tária da UFRJ e da Coordenação de 
Operações Urbanas e do Ambiente, 
no I Seminário de Integração dos 
Técnicos-Administrativos em Edu-
cação (I Sintae), realizado entre os 
dias 27 e 30 de agosto, no CCMN.

O trabalho apresenta o poten-
cial do Catalão como referência 
para a comunidade acadêmica e os 
investimentos feitos para viabilizar 
as visitas guiadas. 

Angela, que integra desde 
2010 a equipe do Horto Uni-
versitário, conclui que, graças 
aos investimentos da Prefeitura, 
possibilitando as visitas guiadas 
ao local, a atividade mostrou-se 
viável: “Esta gestão da Prefeitura 
foi muito boa, porque priorizou a 
manutenção do Catalão, área de 
muitos usos para a universidade e 
o seu entorno. Agora, falta priori-
zar a segurança”.

Visitas – As visitas guia-
das são realizadas na última 
sexta-feira do mês, das 10h às 
11h40. A próxima está previs-
ta para o dia 27 de setembro. 
A inscrição é feita pelo e-mail 
catalaoufrj@gmail.com, ou pelo 
telefone 2598-9323. É necessário 
enviar telefone de contato para 
confirmar a ida até às 12h do 
dia anterior, para reservar lugar 
no ônibus.

Apoios 
No trabalho, Angela desta-

ca alguns pontos, bem como 
“apoios importantes e valiosos”:

“A importância do Parque 
do Catalão é fruto de um esforço 
conjunto. (...) Estando o prefei-
to e vice-prefeito positivamente 
comprometidos com o Catalão, 
alcançou-se um momento em 
que o parque dá gosto de ver.

Os professores de botânica 
do Instituto de Biologia, Cássia 
Sakuragui, Rosana Conrado Lo-
pes e Marcelo Trovó, juntamente 

com o professor Jofre Silva, da Es-
cola de Belas Artes, estão produ-
zindo material informativo para 
as visitas guiadas. 

A Coordenação de Operações 
Urbanas e do Ambiente, com a dire-
triz de manutenção de uma equipe 
fixa de jardineiros e auxiliares, faz 
o coroamento das mudas de árvo-
res antes da roçada, evitando que 
sofram corte pelas roçadeiras. 

É visível a dedicação da tur-
ma de manutenção chefiada pelo 
Flávio, da empresa Rodocon. 

A agrônoma Roberta Rabello 
orientou as podas de árvores que 
encobriam as ruínas, reveladas 
de uma forma natural. 

A visitação sempre é acompa-
nhada pela Divisão de Segurança.

A Prefeitura, reconstruindo o 
muro do Catalão, aumentará a 
segurança. 

Com estes exemplos, vemos 
que no Parque do Catalão é ex-
presso o verdadeiro papel da 
universidade: uma ação coletiva 
para todos.”

E

ANGELA Iaffe

JOSÉ Oliveira e Ismael Nascimento

Você conhece o Horto?
UFRJ-Macaé. No “matrizeiro”, o 
Horto produz mudas para reprodu-
ção na Cidade Universitária. 

A extensa lista de produção no 
Horto inclui, entre outras deman-
das, plantio de plantas ornamen-
tais, medicinais e aromáticas; 
pomar de frutas; arborização da 
Cidade Universitária e de todos os 
outros campi da UFRJ; recupera-
ção da Mata Atlântica na Penín-
sula do Catalão e manutenção 
desta área como corredor verde; 
apoio à revitalização do man-
gue e ações que visem preservar 
ecossistemas ameaçados da Ilha 
do Fundão, como restingas e la-
gos; cultivo de mudas arbóreas; 
apoio às demandas do Plano Di-
retor; aulas práticas e pesquisas 
de diversas disciplinas; apoio aos 

grupos de agroecologia da UFRJ 
e empréstimo de vasos ornamen-
tais em eventos da universidade.

Ismael ingressou na universi-
dade há 25 anos como servente de 
limpeza e hoje é o chefe da  seção 
de Execução (setor que acompa-
nha toda a produção do Horto) da 
Coordenação de Operações Urba-
nas e do Ambiente. José começou a 
trabalhar na UFRJ na mesma épo-
ca como servente de obras e hoje é 
o diretor substituto da Divisão de 
Limpeza Urbana da mesma Coor-
denação. Ele não tem dúvidas de 
que o Horto tornou-se um campo 
de aprendizado para a comuni-
dade. “Muita gente vem visitar e 
aprende com a gente”, afirma, 
contando que o setor é frequen-
tado por alunos e professores da 

UFRJ e de escolas públicas.  No Dia 
da Árvore é realizado evento aberto 
à participação de estudantes de di-
versas escolas do entorno.

Os dois técnicos-administra-
tivos elogiaram o I Sintae, que 
consideraram uma viável inicia-
tiva da PR-4 para o avanço da 
categoria. “É uma importante 
capacitação para o servidor, e 

tudo o que se aprende melhora 
a vida da pessoa”, afirmou José, 
que vê no trabalho no Horto um 
aliado para a conscientização 
do cuidado com o meio am-
biente. Enquanto Ismael des-
tacou o quanto era gratificante 
produzir e cuidar dos jardins da 
UFRJ. “Temos vários jardins no 
campus feitos pelo Horto”, disse.

“H

Foto: Renan Silva 1/7/2013

Foto: Renan Silva 1/9/2013
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O dia 11 de setembro 
           te lembra o quê?

ÚLTIMA PÁGINA

ara muitos, a data reme-
te à tragédia que viveram 
os norte-americanos em 

2001, com a derrubada das torres 
gêmeas do World Trade Center de 
Nova Iorque, com milhares de 
vítimas. É certo que o fato ficará 
na história, inclusive como carta 
branca para o governo dos Esta-
dos Unidos empreenderem sua 
Guerra ao Terror, invadindo paí-
ses e matando civis.  

Mas para muitos outros, ou-
tro evento acontecido nesta mes-
ma data, mas há 40 anos, merece 
jamais ser esquecido. No dia 11 
de setembro de 1973 um golpe 
militar no Chile – que duraria 
até 1990 – resultou na morte do 
presidente Salvador Allende e ins-
taurou uma sangrenta ditadura 
no país, que duraria 17 anos. 

 Cronologia
Eleito em 1970, o socialista 

Salvador Allende nacionalizou 
minas de cobre (principal riqueza 
do país), aumentou a intervenção 
nos bancos e promoveu a reforma 
agrária. Ele pretendia implantar 
um modelo socialista – com esta-
tização de serviços públicos e na-
cionalização de recursos naturais, 

Durante os 17 anos 
que se seguiram,
 a prática foi 
de tortura e 
assassinato, 
perseguição 
a sindicatos, 
partidos, 
parlamentares 
e simpatizantes 
de Allende para 
eliminar toda 
oposição e fim 
da liberdade de 
expressão. 

afetando interesses de empresas 
norte-americanas. Tais reformas 
desagradaram os poderosos que, 
aliados aos militares, assassinaram 
o presidente três anos depois.

No dia 11 de setembro, o Pa-
lácio La Moneda foi atacado por 
forças militares e Augusto Pinochet 
assumiu o governo. 

Naquele dia, logo cedo, as co-
municações da cidade portuária 
de Valparaíso tomadas pelas Forças 
Armadas foram interrompidas; as-
sim como, pouco depois, as linhas 
da residência presidencial em San-
tiago. Allende seguiu para o Palácio 
La Moneda. De lá, fez um discurso 
por rádio à população. Informou 
que os oficiais da Marinha tinham 
se rebelado em Valparaíso, mas de-
clarou que a situação em Santiago 
era normal. 

No entanto, emissoras ligadas 
ao militares comunicaram que 
as Forças Armadas haviam criado 
uma Junta Militar. Os membros 
eram o comandante do Exército, 
Augusto Pinochet, o comandante 

da Força Aérea, Gustavo Leight, o 
almirante José Torbirio Merino e o 
general Cézar Mendoza. Eles exi-
giam que Allende renunciasse ime-
diatamente.

Allende anunciou que não lar-
garia o posto de presidente. E fez seu 
último discurso pela rádio Magalla-
nes (última estação pró-governo 
que ainda estava no ar): “Estas são 
minhas últimas palavras e tenho a 
certeza de que meu sacrifício não 
será em vão. Tenho a certeza de 
que, pelo menos, será uma lição 
moral que castigará a perfídia, a 
covardia e a traição”. 

Foguetes disparados de dois 
aviões de guerra Hawker Hunter 
(de fabricação inglesa) penetraram 
o segundo andar do La Moneda. 
No momento em que os militares 
entraram no palácio e teve início 
a evacuação, ouviu-se dois tiros. O 
presidente do Chile estava morto. 

Durante os 17 anos que se se-
guiram, a prática foi de tortura e 
assassinato, perseguição a sindica-
tos, partidos, parlamentares e sim-
patizantes de Allende para eliminar 
toda oposição e fim da liberdade de 
expressão. 

Cerca de 30 mil pessoas desapa-
receram ou foram executadas. Mú-
sicos também foram perseguidos, 
entre eles Victor Jara, assassinado 
pelos agentes da repressão chilena. 
Milhares foram levados ao Estádio 
Nacional – o maior estádio de fu-
tebol do Chile – para serem interro-
gados sob tortura. 

Enquanto isso, o Chile era co-
baia para o neoliberalismo que 
levou a resultados desastrosos na 

Mais que história, 
porém, isso tudo 
deve ser memória 
viva. Porque as 
transformações 
sonhadas por 
Allende e sua 
Unidade Popular 
continuam sendo 
sonhadas por 
milhões de latino-
americanos.

da experiência chilena seria um 
perigo. Uma transição pacífica ao 
socialismo era tudo que Richard 
Nixon jamais admitiria. Nem ele, 
nem seu moralmente abominável 
secretário de Estado, Henry Kissin-
ger. Foi ele, Kissinger, o verdadeiro 
gênio dos males padecidos não 
apenas pelos chilenos, mas por to-
dos os latino-americanos daquele 
período de sombras perversas.

Agora, tudo isso é história. 
Passaram-se os tais 40 anos, o 
mundo mudou, o Chile mudou, a 
América Latina mudou.

Mais que história, porém, isso 
tudo deve ser memória viva. Por-
que as transformações sonhadas 
por Allende e sua Unidade Popular 
continuam sendo sonhadas por 
milhões de latino-americanos.”

Eric Nepomuceno, 
jornalista e escritor

economia – com grande parte da 
população abaixo da linha da po-
breza e forte desemprego – até a 
contestação da ditadura de Augusto 
Pinochet.

Este ano, milhares de chilenos 
foram às ruas com flores emoldu-
rando fotos do presidente e de mi-
lhares de desaparecidos, mortos e 
torturados da ditadura militar que 
se instalou no país. 

Fontes da cronologia e resga-
te histórico Portal EBC (www.ebc.
com.br) e Agência Brasil (http://
agenciabrasil.ebc.com.br).

Unidade Popular: 
o sonho continua 
“....O golpe chileno significou 

uma ruptura política e social, uma 
violação da Constituição que no 
Chile era algo insólito. Ao contrário 
dos vizinhos, no Chile o respeito às 
leis, às instituições e, principalmen-
te, à Constituição havia feito do país 
de Allende uma das democracias 
latino-americanas mais sólidas e 
vigorosas. O mais irônico é que ele 
quis mudar a sociedade mantendo 
o que era tradição no Chile: o res-
peito às instituições. 

O golpe foi a etapa final de um 
lento e corrosivo processo de pola-
rização entre sua determinação de 
transformação e a rançosa resis-
tência dos que queriam preservar 
um quadro de altos benefícios das 
minorias mantendo o profundo 
abismo que os distanciava das 
maiorias. 

Num quadro de disputa por 
influência e poder na América La-
tina, para os Estados Unidos o êxito 

P

SALVADOR Allende
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