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Breves...

Linha Timon-UFPI

- Marcos
Antonio Moura de Sousa informa que
a prefeita de Timon, Socorro Waquim,
nega-se a criar a linha de ônibus
Timon-UFPI em razão de existir Lei
Nacional impedindo a criação de linhas
interestaduais, mas não explica
devidamente a existência da linha
Dois Irmãos. O Marcos diz está
mapeando os alunos que moram em
timon a fim de criar um abaixoassinado pedindo a linha em foco. Ele
é aluno do curso de Física.

Após 79 dias de greve

- Os
Servidores do (INSS) Instituto
Nacional de Seguro Social, aceitaram
na noite de sexta-feira (12/08/05) a
proposta de acordo oferecida pelo
governo federal, negociada com o
ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A
paralisação
durou
76
dias.
Funcionários da ativa terão aumento
médio de 7%, e os aposentados 5%.
Além de garantirem o cancelamento
do corte dos pontos, a categoria
também conseguiu derrubar a
proposta de pagar gratificação de
acordo com a produtividade do
servidor - a maior parte dos R$ 140
milhões reservados para esse fim
será pagos de forma fixa. Não vingou,
porém, a reivindicação de ampliar o
valor das gratificações.

Reitores fazem alerta à
sociedade - Os reitores das quatro

universidades federais do Rio (UFF,
UFRJ, UFRRJ e UniRio) e o diretorgeral do Cefet, reunidos na sede da
UniRio, nesta segunda-feira, 22 de
agosto, fizeram um contundente
alerta à sociedade sobre a situação
vulnerável em que se encontram as
instituições, do ponto de vista dos
recursos humanos e financeiros.
(http://www.consciencia.net/agencia/
2005/2308-edu.html).

Café filosófico

- Homenagem ao
Professor Campos, educador e escritor. Dia 30 de setembro de 2005, às
19:30h, no Colégio Dom Barreto. O
professor Campos nos brindará com
a conversa, entre amigos(a), "A
importância da filosofia na pedagogia". É mais uma atividade da PPP
entre o Departamento de Filosofia da
UFPI com o Colégio Dom Barreto.
Todo mundo lá para testemunhar o
nascimento do nosso Café Filosófico.

J A CINT
A ANDRADE VIVE
CINTA
Faço aqui uma homenagem à
vida num estilo em que ela vale à
pena ser vivida. Faço isso para
lembrar que talvez eu possa mais,
em razão dos benefícios que recebi
da cidade, benefícios esses que não
chegam a vastos setores da
população e cuja tendência é de se
tornarem cada vez mais restritos.
Faço isso, também, para lembrar que
devo ser, cada vez mais, cuidadoso
com as pessoas que amo e admiro,
pelo estilo de vida adotado, assumido,
compartilhado, enfim, vivido e fundamentado na solidariedade permanente
com o ser humano.
J a c i n t a
Andrade é um tipo
de mulher dada a
viver de modo solidário. Nunca se
importou em andar
na carroceria de
carro, na garupa
de moto ou de
bicicleta, em ônibus ou a pé. Ia.
Está sempre indo
fazer a luta por
melhores condições de vida para
aqueles que chamava de companheiras e companheiros. Pronta, também, para as
brincadeiras. Não perde as festas
quer as organizasse com os coletivos, quer as encontrasse já feita.
Mulher forjada na luta do
cotidiano, sem muita instrução
formal, mas com vasto conhecimento
sobre os direitos básicos das
pessoas, transformados por ela em
prática em cada luta gigantesca e
pequena. Gigantesca por dizer
respeito de direitos dos oprimidos,
daqueles que nada possuem além
da vida que, como uma "carga
pesada", têm o imenso desafio de
carregá-la até o dia seguinte.
Pequena por serem direitos tão
elementares que os animais em
estado selvagem os possuem, mas
que os seres humanos, nas cidades,
tornam-nos impossíveis para segmentos extensos da população.
Na biografia feita a quatro-mãos
por membros da FAMCC, foi anotado:

"JACINTA ANDRADE foi uma das
Fundadoras da Associação dos
Moradores do Conjunto Redonda,
bairro onde morou desde a sua
fundação. Através da Associação,
passou a participar da Federação
das Associações de Moradores e
Conselhos Comunitários do Piauí FAMCC-PI, como diretora e militante.
JACINTA ANDRADE, na FAMCC,
sempre lutou em defesa das causas
populares, principalmente no
combate à violência contra a mulher
e em defesa dos
seus direitos, conquistando espaços
nas bases populares perante lideranças, Associações de Moradores, Conselhos Comunitários, Sindicatos e outras entidades.
J A C I N T A
A N D R A D E
participou de várias greves de Sindicatos e, por
último, da greve do
SINDSERM e SINTEPI, de modo
ativo. Além dessas
greves, ela participou da Força Tarefa Popular representando a FAMCC
e contribuiu na organização e
coordenação da Marcha Nacional
Contra a Corrupção e Pela Vida - 'Um
Mundo sem Corrupção é Possível',
rumo a Brasília, de maio a junho de
2005."
Estive com Jacinta em vários
momentos, sempre ligados às lutas
concretas: pelos Direitos constitucionais republicanos concretos;
nas situações de calamidade pública
concretas; por pessoas concretas
metidas numa vida desnecessariamente dura e concreta. Reflito
sobre todos esses momentos e
percebo, através deles, a força da
compreensão e do significado do
Universal desejo de paz para a
Humanidade, ou negado, ou disfarçado de solução pelas palavras de
ordem da intelectualidade a serviço servil ou equivocado - do capitalismo,
como: "globalização", "flexibilidade",
"governabilidade", "empregabi-

Continua no outro lado

JACINTA ANDRADE VIVE - continuação da matéria principal.
lidade", "comunitarismo", "multiculturalismo", "pós-moderno", "etnicidade", "minoridade", "identidade",
"fragmentação" (Pierre Bourdieu e
Löic Wacquant, Imperialismo da razão
neoliberal).
Jacinta é mãe de Jakelyny (19
anos) e de Joaldo Alexandre (15
anos). Tem um netinho de dois anos,

Jacinta
Andrade
vive.
Quando, por ocasião das lutas e
festas em torno das conquistas
de direitos universais dos
homens e mulheres, for feita a
chamada das pessoas dispostas
para a ação, sempre haverá,
para o seu nome, a resposta:"Presente!"

David. Natural de Demerval Lobão-PI.
Jacinta é uma dos oito filhos de Joana
de Aquino Monteiro e Sabino Rodrigues Monteiro. Ela foi assassinada em
18 de junho de 2005, aos 40 anos de
idade, por alguém que acredita que
as pessoas são objetos de posse,
que tudo é passível de redução à
propriedade, bem ao gosto liberal.

SOBRE A GREVE
Relato aqui aspectos da
Assembléia Geral da ADUFPI,
ocorrida em 11/08/2005, na qual foi
aprovado o "indicativo de greve"
para votação em 05/09/2005, com
a UFPI já paralisada como forma de
chamar a atenção para a gravidade
da situação. O nosso objetivo aqui
é o de situar os(a) sócios(a) nãopresentes à discussão, de forma
modesta,
para
que
possam
participar mais à vontade da
discussão que poderá determinar,
ou não determinar, o emprego do
instrumento
de
luta
do(a)
trabalhador(a), a greve.
A argumentação oscilou entre
o "não dever fazer a greve" e o
"dever fazer a greve". De um lado,
o apelo mais significativo para o
"não fazer a greve" fundamentouse na compreensão de que a
Universidade é um fazer a médio e
em longo prazo, cuja importância
não é percebida imediatamente pela

De outro lado, o "dever fazer a
greve" seguiu a lógica que fala mais
alto: a ausência de reajuste durante
10 anos; a retirada de direitos
trabalhistas já feitas e outras em
pauta; o financiamento das
universidades privadas com o
dinheiro público; o financiamento
eleitoreiro ilegal através do roubo do
dinheiro público; a greve da UFPI
como parte dum contexto de
solidariedade
Nacional;
o
agravamento da situação de
trabalho. Certamente o resultado
favorável ao indicativo de greve
aprovado foi uma resposta à
pergunta: "- vamos morrer como
animais no matadouro, sem dizer
nada?"
A "bola" está em campo e os
jogadores somos nós. Compareça à
Assembléia Geral, participe com a
análise e com o voto no gol que
queremos fazer, pois ultimamente só
temos tomado ...

sociedade, além de travar com
aquela uma luta desigual em razão
do topos neoliberal onde a mesma
se dá, e com o concorrente privado
em
franca
expansão.
Como
complemento, foi colocado como
exemplo a greve do INSS, cuja
instituição presta um tipo de serviço
único que mexe de forma imediata
com os interesses de grande parcela
da população, gerando grande
impacto, e que não consegue
descolar facilmente uma negociação.
A Universidade Pública, sem esse
cacife e neste contexto adverso,
necessita encontrar uma nova forma
de luta. Perguntada se havia alguma
sugestão sobre essa "nova forma de
luta" a autora desta argumentação
disse não possuir no momento algo
neste sentido. Outras frases do tipo
"a greve é política", "não
conseguimos nada com greves"
foram pronunciadas sem maiores
conseqüências.

Ser
En la raíz, el mar
En la cumbre, el cielo
En medio, la Isla
toda desvelo.
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A MUSICISTA
AMUSICISTA
TOCOU
AMELODIA
T O C O U-M E
EXTASIADO
FIQUEI
Péricles Aguiar

O Agente Secreto

Conversa de Mulheres

O Zé Maluco não batia muito
bem da bola e um dia arrumou
um emprego. Um amigo
perguntou o que ele fazia e o
Zé Maluco disse:
- Sou agente secreto!
- Ah, é? Mas o que
exatamente você faz?
- Sei lá... É tudo tão secreto
que eu não descobri ainda!

Duas mulheres conversam:
- Alguma vez você viu um
homem que deixou você com
vontade de ser solteira?
- Já.
- Quem?
- O meu marido.

