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Assembléia às 10h desta quarta-feira, dia 22, no auditório do Quinhentão – CCS.
Vamos discutir o descongelamento das ações judiciais,
o indicativo de paralisação no dia 23 e definir a agenda de luta

PARALISAÇÃO
na pauta da assembléia

A assembléia da quartafeira, dia 15, aprovou indicativo de paralisação das atividades. A decisão será submetida ao conjunto da categoria
na assembléia do dia 22, quarta-feira. Os trabalhadores
também estão organizando
um ato para a sessão do Conselho Universitário de quinta-feira, 23. Há, ainda, a proposta de manifestações de rua
para a semana de 27 a 31 de
outubro.
Fotos: Cícero Rabello

QUARTA-FEIRA, DIA 15. Ednéa, Francisco, o assessor
jurídico André e Iaci na mesa da assembléia, no Salão Azul,
que definiu uma agenda de mobilização. O objetivo é
incrementar a luta pelo descongelamento das ações
judiciais. Nesta quarta-feira é fundamental a sua presença
no auditório do Quinhentão (CCS) para decidirmos juntos.
Não falte!

Crise ameaça reajuste de
servidores

Foto: Divulgação

Na última semana, em entrevista à TV Brasil, o ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, admitiu que a crise financeira mundial pode afetar o reajuste dos servidores
públicos e suspender a realização de concursos. A medida, de acordo com Bernardo,
teria o objetivo de conter os gastos públicos.
O ministro esclareceu que ainda não há uma posição definitiva do governo, mas
que este pode ser um caminho para conter os gastos da União. Ele alegou que não há
como fazer previsão do que poderá vir a ser mudado para o Orçamento de 2009. “Não dá
para saber se teremos redução de receita. O dólar e o barril do petróleo são fatores que
influenciam na definição desses parâmetros”, afirmou.
Ainda de acordo com Paulo Bernardo, o governo federal já vem num esforço
crescente de redução de gastos, principalmente através da implementação do pregão
eletrônico, além de redução de gastos com viagens e cartões corporativos.
O diretor da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público (Condsef), Sérgio
da Silva, afirmou que se houver congelamento dos reajustes, haverá reação imediata
do setor público, “com greves e protestos”.
PAULO BERNARDO. Armando a tesoura?

MPs no
Congresso
Ainda na semana passada, a Câmara dos Deputados
aprovou as Medidas Provisórias 440 e 441, que concedem reajuste a 350 mil servidores federais. Minutos antes da votação da MP 440, o
relator da matéria, deputado Marco Maia (PT-RS), incluiu no texto a criação de
mais de dois mil cargos para
a Polícia Federal. Desses, 400
serão preenchidos de imediato por pessoas que foram aprovadas no concurso realizado
em 2004.
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POR DENTRO DA UNIVERSIDADE

Os Conselhos Acadêmicos da UFRJ
O CEG e o CEPG integram a estrutura superior como órgãos deliberativos. Neles os técnicos-administrativos participam com um titular e um suplente
Foto: Internet

O Conselho de Ensino de Graduação (CEG) e o Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) fazem parte da estrutura superior da
UFRJ e, assim como o Consuni,
são órgãos deliberativos. Os dois
tratam mais especificamente das
questões acadêmicas da universidade. Neles, os técnico-administrativos têm direito à participação
com um titular e um suplente,
que são eleitos com os conselheiros do Consuni quando da convocação pela Reitoria.
São nos colegiados da universidade que os funcionários podem,
por exemplo, incluir a discussão
do plano de carreira, garantir a
construção dos programas de avaliação e capacitação, garantir a
discussão do dimensionamento
para definição de vagas de técnicos-adminitrativos nos concursos
públicos. Os nossos atuais representantes e que têm mandato até
2010 são: Sérgio Guedes (titular)
e Ana Maria Ribeiro (suplente)
pelo CEG; e Cláudia Motta (titular) e Lucia Sallis (suplente) pelo
CEPG.
O CEG trata de matéria didática e pedagógica, traça as diretrizes
para a orientação e normatização
das atividades acadêmicas e participa da elaboração e implementação das linhas de ação que objetivam a melhoria da qualidade do
ensino. O colegiado define a política acadêmica dos cursos, fixando as normas de ensino dos cursos
de graduação e as formas de ingresso na UFRJ. O colegiado é composto por 17 conselheiros e presidi-

ESTUDANTES, professores e técnicos-administrativos com participação diferenciada nos conselhos que decidem na UFRJ

do pela pró-reitora de Graduação.
O CEG tem cinco Câmaras, que
têm a finalidade de analisar assuntos referentes ao âmbito da graduação e dar os devidos encaminhamentos. Decisões unânimes nas
Câmaras são válidas como decisões
do Conselho de Ensino de Graduação. As Câmaras são: Câmara do

Debates sobre conjuntura
A CUT-RJ convida à todos para participar do Ciclo de Debates
sobre Conjuntura que começou no dia 16 e prossegue nos dias 23
e 30 de outubro, com os seguintes temas: “A Crise Financeira
Mundial”, “Pré-Sal” e “Balanço das Eleições Municipais”. Sempre às 18h30, no auditório da sede cutista, que fica na Avenida
Presidente Vargas, 502, 15º andar. Centro da Cidade.

Dia do servidor
O feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28
de outubro, foi antecipado para segunda-feira, dia 27. Neste dia o
Sindicato não funcionará. A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) ainda não fechou uma agenda de comemorações, mas, em princípio, as atividades estão previstas para ocorrer no dia 7 de novembro. A programação completa será divulgada na próxima edição
do Jornal do SINTUFRJ.

Falecimento
Mário Pereira Filho, o Marinho, moradora da Vila Residencial, faleceu no dia 9 de outubro.
JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ
Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal 68030 - Cep 21944-970 - CNPJ:42126300/0001-61

Corpo Docente; Câmara do Corpo
Discente; Câmara de Currículos;
Câmara de Legislação e Normas; e
Câmara de Fomento.
Além das Câmaras, existem as
Comissões que são criadas com objetivos específicos e dissolvidas tão
logo alcancem seu propósito. O CEG
é um conselho em que os suplentes

atuam permanentemente na divisão de tarefas dentro das comissões.
Na Comissão de Vestibular, por
exemplo, os técnicos têm a oportunidade de discutir todo o processo
do concurso.
O CEPG é responsável pelas diretrizes didáticas e pedagógicas dos
cursos de pós-graduação. É com-

posto por membros eleitos em cada
um dos Centros Universitários e
presidido pelo pró-reitor de PósGraduação e Pesquisa. São integrantes. Um exemplo da participação dos técnicos-administrativos foi à sua oficialização na PósGraduação como parte do corpo
docente.

Campeonato do SINTUFRJ
HU e CCS fizeram o jogo mais emocionante da rodada. Com 1 homem a
menos e perdendo de 4 a 1, a equipe do
HU foi buscar o empate na tarde de sextafeira no campo da Prefeitura. O jogo
acabou empatado em 4 a 4. Outros resultados:
Química 2 X 3 HU
DISEG 1 X 0 COPPE
JOGOS DA SEMANA *
Rodadas duplas
21/10 – HU x Coppe (campo da Coppe)
21/10 – PU X Reitoria (campo da PU)
22/10 – DISEG X CCS (campo da PU)
24/10 – Coppe X Química (campo da Coppe)
24/10 – CLA X Reitoria (campo da PU)
* Esses jogos tinham sidos suspensos por
causa do mau tempo.
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DESCONGELAMENTO JÁ

Pressionar o governo
Os técnicos-administrativos da
UFRJ, reunidos em assembléia na
quarta-feira, 15, no Salão Azul da
Reitoria, aprovaram indicativo de
paralisação das atividades, decisão que será submetida ao conjunto da categoria na próxima assembléia, dia 22, esta quarta-feira. Os trabalhadores também estão organizando um ato para a
sessão do Conselho Universitário
de quinta-feira, 23, e a realização
de manifestações de rua para a
semana de 27 a 31 de outubro. A
luta da categoria é pelo descongelamento já das ações judiciais.
Estas decisões foram aprovadas
na assembléia depois que a coordenação sindical fez o relato da reunião ocorrida em Brasília entre o
secretário executivo do Ministério
da Educação, José Henrique Paim
Fernandes, e representantes da Controladoria Geral da União, Reitoria da UFRJ e SINTUFRJ. Na avaliação dos dirigentes do Sindicato,
não foi apontada nenhuma solução para o problema a curto prazo.

Por conta disso, a palavra de ordem
é aquecer a mobilização.
Outras medidas
Além da agenda de luta (nova
assembléia com indicativo de paralisação, ato no Consuni e protestos nas
ruas), a categoria deliberou que a
Coordenação de Administração e Finanças do SINTUFRJ deve fazer o levantamento das perdas da entidade
com a arrecadação, por conta do congelamento das ações, e enviar essa
informação à Assessoria Jurídica para
que os advogados ingressem na Justiça com processo de perdas e danos
contra o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Fasubra
Outro ponto importante da assembléia foi a eleição dos delegados à Plenária Nacional Estatutária da Fasubra, ocorrida nos dias 17
e 18 de outubro, na sede da Federação, em Brasília. Depois de um longo debate, foi decidido que a base
do SINTUFRJ seria representada na
plenária por uma delegação de 12
pessoas – 6 delegados e 6 observado-

res –, sendo que duas iriam pela
direção do Sindicato.
Estes foram os companheiros
eleitos que participaram da plenária: Delegados – Jorge Luiz Ferreira
(IPPMG), Luciano da Cunha Nas-

Assembléia desta quarta-feira, 22,
vai discutir paralisação
cimento (PU), José Oliveira (PU),
Nivaldo Holmes de Almeida Filho
(Biologia), Carmem Lúcia Mendes Coelho (Hesfa) e Patrícia Ferreira Cerqueira Leite (IFCS). Observadores – Vicente de Paula Nobre

da Silva (IPPMG), Aluízio Paulino do Nascimento (INDC), Gercino Teotônio da Silva Filho (Biologia), Wellington de Jesus (PU), Iaci
Azevedo e Claudia Meneses Alves
(Instituto de Ginecologia).
Foto: Cícero Rabello

QUARTA-FEIRA, 15. Trabalhadores participam de assembléia no Salão Azul da Reitoria

Advogado informa sobre ações
O assessor jurídico do SINTUFRJ, André Viz, participou da assembléia para dar informes sobre
as ações judiciais.
FGTS – O advogado antecipou que, na primeira semana de
novembro, o Jornal do SINTUFRJ
publicará roteiro com orientação
aos sindicalizados que ficaram
de fora da ação, para que ingres-

sem na nova ação que está sendo
proposta.
Com relação à multa de R$
500.000,00 aplicada pelo juiz da
9ª Vara Federal ao Sindicato, Viz
esclareceu que fora acolhido o recurso pedindo a suspensão da
multa. Em relação à situação com
o advogado que respondia pela
ação do FGTS, Júlio Romero, Viz

informou que foi feita uma reunião com ele ficando garantido o
repasse total de informações sobre
o processo e a formalização da
rescisão do contrato de prestação
de serviço, e que, no caso de cobrança de multa, a responsabilidade pelo pagamento seria dele.
Sobre o processo do FGTS na
29ª Vara Federal, André Viz garan-

tiu que está havendo movimentação para liberação dos valores das
contas cujo pagamento ainda está
pendente.
28% – Viz lembrou que foi
publicado no Jornal do SINTUFRJ
listagem de 154 nomes de servidores que o Tribunal de Contas da
União (TCU) apontou como tendo
feito acordo. Mas essa informação

Fasubra: Encontro de GTs

A Fasubra Sindical realizou nos
dias 11, 12 e 13 de outubro a reunião
das Coordenações de Políticas Sociais e de Aposentados – GTs de Saúde
e Seguridade e de Aposentados –, em
Brasília, na UnB. Participaram da
reunião aproximadamente 25 entidades de base com o objetivo de construir cartilha sobre Previdência e o
projeto de Seguridade Social. Esta
elaboração, que foi iniciada no encontro, está sendo desenvolvida entre quatro grupos.
No encontro foi debatido tam-

bém o conteúdo das PECs 441, 555
e 270, que tratam de assuntos referentes à aposentadoria e a algumas
questões sobre saúde suplementar
do servidor. No final dos debates
dos grupos de trabalhos, cumprindo deliberação anterior, foram elaborados documentos solicitando a
agilização da tramitação das PECs
a serem enviados à Presidência da
Câmara dos Deputados; Frente Parlamentar em Defesa do Serviço
Público; Comissão de Seguridade
Social e Família e lideranças par-

tidárias. Estes documentos foram
também levados pelos participantes ao Congresso Nacional para serem entregues aos parlamentares.
O SINTUFRJ enviou para esta atividade os diretores Carmen Lúcia, Ruy
Azevedo e Vera Lúcia Jerônimo (Coordenação de Políticas Sociais); Francisco Assis (Coordenação Geral); Marylena Salazar, Petronila Diniz (Coordenação de Aposentados); e Nilce
Correa (Coordenação de Administração e Finanças). Todos eles foram
escolhidos nos GTs de Saúde e Apo-

sentados do Sindicato. Eles avaliaram que o encontro foi positivo no
sentido de elaborar uma cartilha sobre a Previdência para orientar os
departamentos de recursos humanos das universidades, como também para socializar documentos e
informações necessárias para o trabalho com a base da categoria e as
direções das universidades. Os participantes constataram que os departamentos de recursos humanos das
universidades acabam aposentando
os trabalhadores erradamente por

seria checada com os servidores
respondendo o mais rápido possível a um questionário elaborado
com essa finalidade.
3,17% – Segundo o advogado, o processo havia sido encaminhado no dia 7 de outubro ao
perito do contador, e que a expectativa era de 150 dias para conclusão do trabalho.

desconhecerem a legislação referente ao serviço público. Mas apesar da riqueza de informações, o
encontro não foi suficiente para
dar conta de todas as demandas das
duas pastas. No dia 23 de outubro o
GT-Saúde do SINTUFRJ se reunirá
às 14h, na subsede sindical no HU,
para tratar dos desdobramentos do
encontro e discutir a saúde suplementar na UFRJ. O GT-Aposentados e Pensionistas marcou sua reunião para 26 de novembro, às 10h,
na subsede, no HU.

Fiscalização do vestibular 2009 Creche lança edital 2009
Até o próximo dia 22 de outubro a Coordenação do Vestibular da UFRJ recebe inscrições de
quem deseja trabalhar na fiscalização do concurso. As inscrições são realizadas pela internet,
através do site www.vestibular.ufrj.br/fiscalizacao2009. O resultado do sorteio será divulgado
na sexta-feira, dia 24, e as credenciais deverão ser retiradas entre os dias 27 e 29 de outubro, das
9h às 17h. Mais detalhes e regras de participação no referido site.

De 27 de outubro a 7 de novembro, das 10h às 16h, a Escola de Educação Infantil (EEI)
da UFRJ recebe inscrições de crianças para a creche. Pai, mãe ou responsável legal, desde que
seja servidor ativo da UFRJ, podem se inscrever. O requerimento está disponível no site da
PR-4 (www.pr4.ufrj.br), no site da EEI (www.eei.ufrj.br) e através do e-mail
secretariaeei@gmail.com. Mais informações pelo telefone 2562-6104.
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SINDICATO CONVOCA SINDICALIZADOS
DA AÇÃO DOS 28,86%
Os sindicalizados que constam da listagem abaixo estão
convocados para comparecer a sede ou subsedes do SINTUFRJ
munidos de cópia do último contracheque para prestar
esclarecimentos necessários ao desenvolvimento do processo
de execução de atrasados.
O SINTUFRJ esclarece que a convocação não se refere a
qualquer pagamento de valores e a iniciativa está relacionada
à necessidade de apresentação de resposta pela Assessoria
Jurídica a exigências levantadas pela Procuradoria da
Universidade.

Os sindicalizados que comparecerem preencherão apenas
um questionário com seis perguntas e entregarão cópias do
último contracheque.
O SINTUFRJ alerta que o comparecimento é fundamenrtal
para a retomada do andamento do processo de execução dos
atrasados incontroversos que beneficiará mais de 9.500
sindicalizados.
Atenciosamente,
André Viz

RELAÇÃO DE AUTORES
ALVARO RODRIGUES JUNIOR
ANTONIO EGIDIO NARDI
BERNADETE TEIXEIRA FERREIRA CARVALHO
BRANCA MARIA TELLES RIBEIRO
EDUARDO MOURAO VASCONCELOS
ELIZA MARIA PROENÇA PEREIRA
GISELE ZAPATA SUDO
LETICIA GUIMARAES RANGEL
MILITZA BAKICH PUTZIGER
NORMA CAMPOS SALGADO
ROSALINA MARIA COSTA
ADAO FRANCISCO GONÇALVES
ALAIR AUGUSTO SARMET M. DAMAS DOS SANTOS
ALUIZIO DE AZEVEDO SODRE
ALVARO DA SILVA RIBEIRO
ALZIRA RODRIGUES DOS SANTOS
AMERICO MOTEIRO VIEIRA (FALECIDO)
ANA MARIA SZAPIRO
ANGELINA CANDIDA VILAS BOAS
ANTONIO FERNADO FERREIRA
ARMINDA MARIA SANTOS MOTA
ARY PRATA SODRE (FALECIDO)
AURINETE MARIA DA CONCEIÇAO RODRIGUES
BEATR1Z HELENA DO COUTO NOGUEIRA DA SILVA
CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA
CARLOS HAMILTON VASQUES
CARLOS HENRIQUE AMARAL DE BARROS
CARLOS MAGLUTA
CARLOS MAGNO LOURENÇO DA CRUZ (FALECIDO)
CARLOS MOREIRA DOS SANTOS
CARMEN LOUREIRO DA SILVA
CARMEN LUCIA DOS SANTOS FERREIRA
CASSIA DA CONCEIÇAO MELO DUARTE
CELIA TEIXEIRA DE ALMEIDA
CELINA SOARES NUNES
CLAUDIO DE PAIVA MOUUN
CLEUSA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
CREUSETE RIBEIRO DA SILVA
DENISE MIRANDA
DENYSE VIEIRA FARIA
DULCINEA BARCELLOS DE SOUZA
EDVANDA PEREIRA DE MELO
ELIANA FERNANDES DIAS
ELIANE MARTINS DOS SANTOS
ELISA MARIA DA SILVA
ELY DA CONCEIÇAO
ELZA LIMA DA SILVA
ERNESTINA ALEXANDRE SILVA DE BARROS
ERNESTO BATISTA DE MELO
ESTHER DE SOUZA PEREIRA

Eleição municipal
No próximo domingo, 26,
os 3.759.129 eleitores da Cidade do Rio de Janeiro voltam às
urnas para eleger um dos dois
candidatos a prefeito: Fernando Gabeira (43), da coligação
Frente Carioca: PV, PSDB e PPS
ou Eduardo Paes (15), da coligação Unidos pelo Rio: PMDB,
PP, PSL e PTB. A realização do
segundo turno da eleição mu-

EURIDES CERQUEIRA DA LUZ
FATIMA SUELY DOS SANTOS MELO
FLORIM DA SILVA
FRANCISCO BARBOSA DE SIQUEIRA*
GELSINA CANDIDA DA SILVA TIAGO
GERALDO SORAGGI
GERSON CARDOSO DA SILVA JUNIOR
HAROLDO PEREIRA GIORDANO
IRAILDES FERREIRA DOS ANJOS
IVAN PEIXOTO BANDEIRA
IVETE MARIA DOS SANTOS
IZAIAS FERNANDES GUIMARAES
JANETE SILVEIRA DA SILVA BRASIL*
JOAO VICENTE DE ALMEIDA BIANNA
JOEL DA SILVA MARTINS
JORCELINA MARQUES DO COUTO
JORGE HUMBERTO MARZANO
JOSE AUGUSTO GONÇALVES FILHO
JOSE BEZERRA PEREIRA
JOSE CARLOS RAMOS DE PAULA
JOSE EGIDIO VIZZONI POLIDO
JOSE ERNESTO FILHO
JOSE FERUTI
JOSE JOAO DA SILVA
JOSE PAULO DE OLIVEIRA (FALECIDO)
JOSE TOME PROCOPIO
JOSELITO DA SILVA
JOSEMAR DE GOES SOUZA
JULIA DE PAULA MUNIZ
JUSCELINO DOS SANTOS
KATIA VERGETTI BLOCH
LEDA CRISTINA ALVES MACHADO
LEILA MARIA SOUZA DA SLVA
LOURIVAL VICTOR DOS SANTOS
LUCI EMILIA DA COSTA E SILVA
LUCIA DOS SANTOS SOUZA
LUCY CORREA BALTAR
LUIZ ANTONIO GONÇALVES DA COSTA
LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
LUIZ AUGUSTO ALVES CARNEIRO VIANNA
LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS
MANOEL FREIRE DE LIMA
MANOEL JOSE BARBEITAS
MARIA CRISTINA DA COSTA MEDEIROS
MARIA DA C0NCEICAO FERNANDES DE AZEVEDO
MARIA DAS D0RE DE MORAIS
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA JORDAN
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
MARIA DEL PILAR GONZALEZ RODRIGUES
MARIA JASSANA ALMEIDA DA COSTA
MARIA JOSE ALMEIDA

No caso de servidores falecidos, estão
convocados seus herdeiros e pensionistas
MARIA JOSE CERQUEIRA CARVALHO
MARIA JOSE DE MATOS TEIXEIRA
MARIA JOSE TAVARES LISBOA DE JESUS
MARIA LUIZA ALVES DA SILVA
MARIA TERESA RIBEIRO DE OLIVEIRA
MARLENE ISIDORO PEREIRA DOS SANTOS
MARLY TEIXEIRA SILVA
MARTA REGINA RIBEIRO CARDOSO
MAUREN CHRISTIAN PORTELLA DA SILVA
MAURO KLEIMAN
MIRIAN DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA GANOZA
MOZART DE GOMES PIRES
NADJA MARIA DOS SANTOS BARBOZA
NARA NADILIA GOMES FREITAS
NEIDE MENDES MOREIRA
NELSON ROSA DE ALMEIDA
NEUZA DE ALMEIDA VASQUES
NILZA TEIXEIRA DA ROCHA
OIDIPLE SERINO DOS SANTOS
OLIVIO RODRIGUES DE MENEZES
ORCELIA GONÇALVES FERREIRA
ORLANDI DE LIMA
OTILIA FERREIRA BASTOS
PAULO CESAR FERREIRA AMORIM
PEDRO ESTEVES
REGINALDO CORREIA DE SOUZA
RENATO LUIZ SODRE COUTINHO
ROBERTO AZEVEDO DE CASTRO
ROBERTO DA SILVA CAMILLO
ROSAMARY CANTUARIA CORREA DOS SANTOS
ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇAO
ROSELEE LIMA DE ABREU
ROSELI BENEDICTO DA SILVA
ROSINEA MONTEIRO DE SOUZA
SANDRO LANGONI CARVARLHO
SEBASTIAO PINTO DA SILVA
SERGIO MARTINS TREITLER
SILVIA REGINA LIPPI
SONIA MARIA FERNANDES DE SANTANA
SUSETE BISPO DOS SANTOS
TAMAMI UBARA DE OLIVEIRA
TERESINHA DOS SANTOS CALDAS
TEREZINHA DOTTI BERGER
VALTEIR PAULO SAMPAIO
VANDERLIR DA SILVA CORREA
VERA DOS SANTOS
VICTORIO JOSE MARIA
WILS0N JOSÉ DA SILVA
YARA RODRIGUES FERREIRA
YVANILDO DA SILVA GUSMAO
ZENY MOTA DAS VIRGENS

Domingo é dia de votar

Paes x Gabeira

nicipal se faz necessária porque
tanto Gabeira como Paes não
obtiveram no dia 5 de outubro a
maioria dos votos válidos, num
universo de mais de 200 mil
eleitores.
Além do Rio, haverá segundo turno em apenas mais um
município do estado, que é Petrópolis. Lá a disputa é entre
Paulo Mustrangi (PT) e Ronal-

Eduardo Paes disputa o
segundo turno com o apoio
de Lula e de outras estrelas
nacionais petista; dos partidos políticos PT, PDT,
PSB, PCdoB, PHS e PTN, e
gente de expressão na socidade. Já Gabeira, em termos
partidários, apenas atraiu o
DEM para o seu lado. Mas,
em contrapartida, conseguiu

do Medeiros (PSB). Nas duas cidades a votação começa às 8h e
se encerra às 17h, como no primeiro turno. O eleitor deve comparecer à sua zona eleitoral munido do título eleitoral ou carteira de identidade, ou outro documento que tenha foto (certidão
de reservista, carteira de trabalho,
carteira nacional de habilitação e
identidades funcionais).

a adesão de inúmeras personalidades públicas de
várias áreas como, por
exemplo, a ex-ministra petista Marina Silva; o arquiteto Oscar Niemeyer;
Jorge Roberto Silveira,
eleito prefeito de Niterói
pelo PDT; cineasta Walter
Salles; Caetano Veloso, entre outros artistas.

