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Plenária
rejeita
recurso
da UFRJ

ASSEMBLÉIA GERAL
Às 14h de terça-feira, dia 21, no Salão Azul,

no prédio da Reitoria. Pauta: 28%,
com a presença do assessor jurídico.

REUNIÃO NES
Reunião com reitor e representantes do SINTUFRJ

nesta terça-feira, dia 14, às 13h, no 2º andar
do prédio da Reitoria (ante-sala do Consuni).

EMPRÉSTIMO FACILITADO
Caixa Econômica fecha convênio com a UFRJ. Página 2

SIMÓN BOLÍVAR
O herói que inspirou a Vila Isabel. Página 12

NOVA ERA NA LETRAS
Novo diretor assume compromisso

com o diálogo e a transparência. Página 6

IDOSOS
Empresas não respeitam gratuidade. Página 9

Plenária da Fasubra realizada no fim de semana rejeitou o recurso
apresentado por duas entidades – SINTUFRJ e SINTUNIFESP – sobre a
decisão da plenária de dezembro, em que foi aprovada a alteração da
estrutura da tabela da Carreira. Página 3

Trajetória de

companheira

falecida no

dia 4 é

destacada por

familiares,

amigos e

companheiros

de luta.

Página 5

Marlene Ortiz   1948 – 2006
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doispontos
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A UFRJ, por intermédio da
Pró-reitoria de Pessoal, fechou
convênio com a Caixa Econô-
mica Federal (CEF), que colo-
ca à disposição dos servidores
um elenco de serviços consig-
nados em folha de pagamen-
to, como empréstimo pessoal,
sem burocracia, avalista, res-
trição de SPC e Serasa, a juros
mais baixos do mercado e pra-
zo de até 48 meses para paga-
mento. Outro produto ofereci-
do em decorrência do convê-
nio é a compra da casa própria
através de consórcio, sem taxa
de juros, assim como um pa-
cote contendo vários outros
produtos. Os benefícios são ex-
tensivos aos aposentados e
pensionistas e também aos
funcionários de natureza es-
pecial (NES).

Os últimos detalhes do con-
vênio foram definidos na ter-
ça-feira, 7, em reunião na PR-4
entre funcionários da Caixa
Econômica Federal, o pró-rei-

UFRJ fecha
convênio com a CEF

tor de Pessoal, Luiz Afonso
Mariz, e o superintendente
Roberto Gambine. Estavam
presente os coordenadores
do SINTUFRJ, Soraya Silvei-
ra e Huasca Filho. “O nosso
objetivo com esta iniciativa é
oferecer benefícios aos ser-
vidores, muitos dos quais de-
vendo a agiotas e outros que-
rendo financiar imóveis e ter
acesso a outras facilidades de
serviços que a Caixa ofere-
ce”, explicaram Mariz e Gam-
bine.

ATENDIMENTO – A partir
desta quarta-feira, assessores
da Caixa Econômica presta-
rão atendimento aos servi-
dores da UFRJ, das 10h às 17h,
de segunda a sexta-feira, nos
seguintes locais: Praia Ver-
melha – num stand instalado
próximo à piscina; Fundão –
no Posto de Cadastramento,
que fica no 1º andar do pré-
dio da Reitoria, e na subsede
do SINTUFRJ no HU; Centro

da Cidade – Faculdade de
Direito. Além disso, quem
quiser poderá obter informa-
ções pelos telefones 0800-
5742112 e 3398-3211. Em bre-
ve a categoria poderá acessar
a CEF através de um link ins-
talado na página da PR-4.

CONSÓRCIO - Não tem
juros, menor taxa de admi-
nistração do mercado, planos
de 60, 90 e 120 meses, reajus-
te anual pelo INPC, facilida-
de de adesão (apresentação
apenas da identidade, CPF e
comprovante de residência),
grupos de formação nacio-
nal, três contemplados todo
mês (no mínimo): sorteio,
lance fixo e lance livre, cartas
de crédito de R$ 20 mil a R$
200 mil, pode usar FGTS para
oferta de lance. O consorcia-
do pode comprar: imóvel re-
sidencial, casa de praia, casa
no campo, vaga de garagem,
lotes urbanizados, imóvel ru-
ral e material de construção.

REUNIÃO. Representantes da UFRJ e do Sindicato com o pessoal da Caixa Econômica

Foto: Niko Júnior

UFRJ em Macaé
Foram inauguradas na sexta-feira, 10 de março, as novas instalações do Núcleo de

Pesquisas em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, em Macaé.

CURSO: INSCRIÇÕES ABERTAS
O século XX e suas interfaces – Arte e Cultura no Brasil é

o curso que será ministrado pelo Centro de Letras e Artes
(CLA) entre 5 de abril e 5 de junho. O curso é multidiscipli-
nar e é aberto a estudantes, funcionários e professores. De
acordo com um dos coordenadores, José Mauro, estão
sendo oferecidas 120 vagas e as inscrições podem ser feitas
até 30 de março. A ficha de inscrição pode ser encontrada
nos folders com informações sobre o projeto. Os folders
estão espalhados pelas unidade do CLA.  As aulas vão
acontecer sempre às quartas-feiras, de 14 às 17h. O curso
pretende oferecer um painel das manifestações artísticas
do século passado.

Desde o dia 6 de março os funcionários da Fundação de
Apoio às Escolas Técnicas  (Faetec) paralisaram suas ativi-
dades. O movimento é organizado pela Associação dos
Profissionais de Ensino da Faetec. Próxima assembléia
será nesta terça, às 14h.

1- Reajuste de 71%;
2- Retomada do vale-transporte suspenso desde 2003;
3 - Descongelamento do plano de cargos e salários;
4 - Transparência  dos cedidos da SEE para a Faetec;
5 - Pagamento dos descontos da greve de 2003;
6 - Melhoria das condições gerais de trabalhado na

Faetec.

Faetec em greve
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MOVIMENTO

ARGUMENTOS DO RE-
CURSO - O recurso apresen-
tado pelos delegados da UFRJ
foi aprovado na assembléia
do dia 9 de março e se sus-
tentou em vários argumen-
tos, entre os quais a quebra
da linearidade da tabela e a
defesa de reivindicações his-
tóricas, como o piso de três
salários mínimos e step de
5%. A preocupação com a di-
visão da categoria diante do
distanciamento do nível su-
perior dos demais níveis com
a interpolação proposta e o
piso de 10 salários mínimos
para a Classe E foram desta-
cados na assembléia. Outra
crítica assinalada com ênfase
na reunião da UFRJ aponta-
va para a divisão que marcou
a  plenária de dezembro da
Fasubra, quando a votação
expressou um plenário divi-
dido. Luiz Felipe Marinho,
Juscelino Ribeiro de Souza,
Neuza Luzia Pinto, Francisco
Carlos dos Santos, José Pau-
lo de Oliveira e Nivaldo Hol-

Negociação instalada
O processo de negociação está instalado e começou

com uma reunião no dia 7, do grupo de trabalho da Fasu-
bra e do MEC sobre a reestruturação da tabela. Na reunião,
representantes do MEC justificaram que, tendo em vista o
acúmulo de serviços da equipe, não foi possível ultimar as
projeções financeiras e simulações de tabelas. A Fasubra,
por sua vez, reafirmou a necessidade de se agilizar os tra-
balhos do grupo, visando ultimá-los dentro do prazo pre-
visto de 60 dias.

A representação da Fasubra na reunião questionou o
MEC quanto à  data de repercussão orçamentária da pro-
posta que está sendo construída pelo grupo de trabalho
(evolução da tabela salarial e resolução do VBC). A coorde-
nadora de RH informou que no ano de 2006 os recursos
disponíveis no Orçamento foram para a tabela de 3,6% de
step e para a segunda fase do enquadramento, portanto,
disponibilidade orçamentária somente em 2007.

A Fasubra, reafirma a posição da construção de uma
alternativa negociada para resolução imediata do VBC, in-
clusive os valores que já foram absorvidos na nova tabela
de 3,6% de step.

A próxima reunião do grupo de trabalho foi marcada
para o dia 3 de abril.

Por ampla maioria
dos mais de 100
delegados, a plenária
da Fasubra, realizada
nos dias 10 e 11,
rejeitou o recurso
apresentado por duas
entidades –
SINTUFRJ e
SINTUNIFESP –
sobre a decisão da
plenária de dezembro
em que foi aprovada
a alteração da
estrutura da tabela
da Carreira para
tentar solucionar os
casos de VBC em
negociação com o
MEC. A alteração
aprovada em
dezembro – na época,
chamada de Cenário
2 - previa adoção de
interpolações
(degraus)
diferenciadas entre
níveis de
classificação – e com
parâmetros de 3
salários mínimos no
piso da Classe A e 10
na Classe E.

piso e step históricos e reto-
mar a linearidade.

A coordenadora Vânia
Gonçalves aponta que a Fa-
subra não abre mão do piso
histórico de 3 salários míni-
mos e step de 5%. E que o
que se acrescentou na plená-
ria de dezembro é também
como parâmetro o piso de 10
salários mínimos para a Clas-
se E. Ela explica que era ne-
cessário trabalhar com uma
tática que resolvesse a ques-
tão do VBC. Por isso se apro-
vou quebrar a linearidade da
tabela, adotando-se uma in-
terpolação (degrau entre uma
classe e outra, hoje de dois
padrões fixos) diferenciada.

“Com o piso de R$ 701 e o
step de 3,6% que temos hoje,
se aumentarmos os degraus
onde está concentrado o VBC
– da Classe B para a C e da D
para a E – já se  resolve gran-
de parte dos casos sem que
tenha que se aumentar, por
enquanto, piso e step. É uma
tática”, diz Vânia argumenta
também que na medida em
que se conseguir aumento do
piso e do step poderá dimi-
nuir a diferença entre os de-
graus, e que isso pode culmi-
nar com a volta da linearida-
de.

PARA ENTENDER - Na

nossa tabela, a interpolação
(degraus entre uma classe e
outra) é de dois padrões fi-
xos. No chamado Cenário 2,
até que se chegue ao piso de
3 (três) salários mínimos para
o Nível de Classificação A, 10
(dez) salários mínimos para
o piso do Nível de Classifica-
ção E e 5% (cinco por cento)

mes de Almeida Filho foram
os delegados eleitos na as-
sembléia para representar a
UFRJ na plenária do último
fim de semana.

Na opinião de Paulo Hen-
rique, coordenador da Fasu-
bra, o argumento central dos
recursos era o de que grande
parte da categoria não havia
discutido o tema mas que a
recente plenária entendeu
que não houve erro de pro-
cedimento na plenária de de-
zembro: “A maioria aponta-
va para o Cenário 2. Tivemos
debates, defesas e aí a defini-
ção. Não identificamos nada
que pudesse se contrapor ao
resultado. O que estava em
questão era se, como tática
de mesa de negociação, au-
torizava-se ou não a quebra
da linearidade.”

Ele comentou que tanto
no cenário 1 quanto no 2, os
parâmetros são piso de 3 sa-
lários mínimos e step de 5%
e construção de piso na clas-
se E de 10 salários mínimos.
A diferença no Cenário 2, é
que a distância dos padrões
se amplia para três, estican-
do a tabela. O que na Classe
E chega a 10 salários míni-
mos. Paulo explica que a que-
bra foi uma etapa para mais
adiante se tentar chegar ao

de step, a plenária autorizou
a quebra da linearidade,
como tática de mesa de ne-
gociação para resolução do
VBC, buscando a aproxima-
ção dos pisos históricos con-
quistados no PUCRCE, épo-
ca em que a categoria obteve
maiores ganhos, para os Ní-
veis de Classificação B, C e D.

Plenária rejeita
recurso da UFRJ

ASSEMBLÉIA. No dia 9 de março, funcionários da UFRJ aprovaram recurso rejeitado na Fasubra
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O Curso Pré-Vestibular do
SINTUFRJ 2006 começa na
segunda-feira e de acordo
com a coordenadora e pro-
fessora do CPV, Elísia Maia,
foram oferecidas 240 vagas.
Destas, 114 foram sorteadas
para dependentes de sindi-
calizados do SINTUFRJ e ou-
tras 60 para trabalhadores de
diversas categorias.  O restan-
te das vagas já estavam pre-
enchidas pelos sindicaliza-
dos. “A procura pelo CPV au-
mentou. Por isso fizemos
uma lista de espera com os
nomes que não entraram na
primeira leva. E na medida
que houver desistências en-
traremos em contato com es-
ses candidatos da listagem”,
disse a Coordenadora de
educação, cultura e formação
sindical, Vera Barradas.

A procura é realmente gran-
de. Exemplo disso é a nova pré-
vestibulanda Angélica da Silva
Teixeira, 20 anos, que é depen-
dente de seu pai, Carlos Ro-
berto Teixeira que trabalha na
Escola de Educação Física e
Desporto da UFRJ. Ela está ten-

ACESSO À UNIVERSIDADE

tando entrar para o CPV desde
de 2004 e neste ano finalmen-
te foi sorteada. “Estava deses-
perançada porque não costu-
mo ser sorteada em nada. Mas
agora estou feliz porque con-
segui. Tenho expectativas de
fazer um bom curso para que
em possa aprender e passar
no vestibular. Tomara que eu
consiga. Tenho colegas que fi-
zeram o curso e gostaram. O
CPV do SINTUFRJ é muito con-
ceituado”, disse Angélica que
pretende fazer o curso de me-
dicina e se especializar em pe-
diatria.

A aula inaugural, para An-
gélica e para os novos pré-
vestibulandos, será realizada
no dia 13 de março, às 18h,
no Salão Nobre do IFCS. Es-
tarão presentes o corpo do-
cente do curso e a diretoria
do Sindicato. Os alunos que
passaram no vestibular esta-
rão relatando sua trajetória
de estudo e aprendizagem no
CPV. O curso ocorrerá em dois
locais distintos: no IFCS, de
segunda a sexta-feira, das 18
às 21h50m e no Fundão, de

Pré-Vestibular:procura aumentou
Aula inaugural foi realizada no Salão Nobre do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais

NOTA DE ESCLARECIMENTOS
DA ASSESSORIA JURÍDICA DO SINTUFRJ

segunda a sexta-feira, das 16
às 20h20m. Aos sábados to-
dos os alunos do CPV terão
aula no IFCS no horário de 8
às 13hs.

PEDAGOGIA INTERDIS-
CIPLINAR - Na Fase 1, que
corresponde as primeiras
quatro semanas do curso, os
alunos entrarão em contato
com uma nova pedagogia
desenvolvida pelo CPV. “Os
cursinhos que existem por aí
treinam os alunos para o ves-

tibular. Nós trabalhamos com
a interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade. Por
isso construímos, diariamen-
te, os conceitos com os alu-
nos para que eles tenham um
aprendizado universal. Com
isso estarão preparados para
enfrentarem qualquer tipo de
questão no vestibular”, disse
Elísia.

Outra qualidade do curso
é o fato de atender as especi-
ficidades de seu público alvo.

Segundo a coordenadora do
CPV os alunos que freqüen-
tam o curso não tiveram aces-
so as melhores escolas, por
isso sofrem com a baixa-esti-
ma. “Nós os preparamos para
enfrentar a universidade,
porque eles costumam achar
que não são capazes de en-
trar em uma universidade.
Mostramos que o trabalha-
dor tem condições de estar
nela”, disse. Boa sorte aos
novos vestibulandos!

SORTEIO. Na quinta-feira, dia 10, foi realizado o sorteio no prédio do IFCS, no Centro

Tendo em vista os recente
boatos que circularam  na
Universidade, plantado por
pessoas inescrupulosas, pau-
tadas por interesses outros,
totalmente diverso daqueles
que nos movem há mais de
uma década, entendemos
por bem ratificar o nosso
compromisso profissional
com todos os trabalhadores
da UFRJ, notadamente a to-
dos os servidores ativos, apo-
sentados e pensionistas filia-
dos ao SINTUFRJ, que duran-
te anos tem dado mostra da
confiança que nos é deposi-
tada, bem como têm sido re-
tribuídos pelas diversas con-
quistas que são visíveis men-
salmente nos seus contrache-
ques nas linhas(rubricas) que
se referem a decisões judici-
ais.

 A nossa luta em todas as
demandas judiciais e admi-
nistrativas sempre teve como

principal objetivo resguardar
e garantir direitos aos traba-
lhadores da UFRJ, com o
compromisso da qualidade e
da celeridade.

 As ações coletivas passa-
ram a representar  instru-
mentos juridicos que nos
permitiram atingir uma gran-
de massa de trabalhadores
congregados no Sindicato, e
simultaneamente,  instru-
mentos políticos nas lutas
deflagradas contra os Gover-
nos para garantia dos seus
direitos.

 A ação do reajuste de
28,86% é um grande exemplo
da nossa luta, e a demonstra-
ção inequívoca da necessida-
de de mantermos este espiri-
to de UNIÃO.  No cenário na-
cional o SINTUFRJ, através de
sua ação, conseguiu efetivar
o direito ao reajuste integral
e luta incansavelmente pela
sua manutenção, muito em-
bora sejam constantes as in-

vestidas da AGU para seu cor-
te.

 O acordo feito por outros
sindicatos que foram notici-
ados na imprensa represen-
tam mera reprodução da ló-
gica do Governo FHC em
1998, quando, as vésperas de
empurrar sua reeleição, pro-
pôs aos servidores que acei-
tassem a sua lógica em troca
do pagamento que ele defi-
nia.

 No caso da ação do SIN-
TUFRJ cerca de 10% dos en-
volvidos na ação aceitaram o
acordo, e no momento em
que se viu a incorporação nos
contracheques, eles ficaram
de fora.

 O acordo que foi noticia-
do na imprensa feito pelo
SINDSPREV/RJ, teve exata-
mente a mesma característi-
ca. Negociar e implementar
um acordo nestes moldes, é
concordar em ser excluído
dos efeitos da ação e autori-

zar o corte imediato do paga-
mento que é feito no contra-
cheque, o que já foi rejeitado
por 90% dos participantes do
processo.

 Os atrasados das ações
judiciais, não só do processo
de 28,86%, mas de outras
ações , tem tido dedicação
integral de uma equipe de
profissionais engajados na
assessoria jurídica, com o
propósito único e exclusivo
da obtenção de seus paga-
mentos por meio de precató-
rios( pagamentos de valores
acima de 60 salários mini-
mos encaminhados até 1o.
de julho, para pagamento até
31 de dezembro do ano se-
guinte)  ou requisições de
pequeno valor(pagamentos
de condenaçoes até 60 sala-
rios minimos no prazo de até
60 dias contados de seu en-
caminhamento), no menor
espaço de tempo possível.

E para finalizar, esclare-

cemos que estaremos elabo-
rando em conjunto com o De-
partamento de Comunicação
o encarte informativo que em
breve circulará juntamente
com o jornal do SINTUFRJ
com informações e orienta-
ções mais detalhadas sobre
as ações judicias.

André Viz - Assessor
Jurídico do SINTUFRJ
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Ex-diretora do SINTUFRJ,
com atuação militante na UFRJ,
integrante do coletivo da TRI-
BO, e da direção da Fasubra,
Marlene Ortiz Sampaio, 58
anos completos no dia 9 de
fevereiro, faleceu na manhã de
sábado, 4 de março, no Hospi-
tal Vital, no Engenho Novo, de
falência múltipla dos órgãos,
depois de quatro anos de luta
contra o câncer. O enterro foi
às 16h do mesmo dia 4, no Ce-
mitério da Pechincha, em Ja-

MEMÓRIA
Trajetória de companheira, falecida dia 4,

é destacada por amigos,
familiares e companheiros de luta

nata e Marcilene e demais pa-
rentes se reuniram num depoi-
mento emocionado em sua ho-
menagem: “Mulher guerreira,
mãe zelosa e companheira fiel
como ela existe, mas é raro. Por
isso sabemos que Marlene cum-
priu sua missão.”

TRÊS DÉCADAS NO MOVI-
MENTO - Marlene Ortiz foi co-
ordenadora de Administração
do SINTUFRJ nas gestões de
1996 e 1999, e sua atuação na
coordenação de Administração
da Fasubra foi o ápice de uma
história de militância que come-
çou há décadas. A amiga Maria
da Graça Pedro, também ex-co-
ordenadora do Sindicato, lem-
bra que ela se aposentou em
2004 com 35 anos de serviço na
UFRJ. Marlene foi assistente em
administração do Instituto de
Química. Foi representante da
unidade junto à ASUFRJ desde
que entrou na Universidade,
como conta o amigo Izaias Gon-
çalves, ex-diretor da associação.

Desde a década de 80, partici-
pava dos quadros da ASUFRJ, ora
como conselheira fiscal (como
em 1984 e 1987), ora como repre-
sentante dos conselhos de base
(1989) – muitas vezes como re-
presentante de base, mas atuan-
do efetivamente no apoio à dire-
ção. Na década de 90, organizou
campeonatos e estruturou o es-
porte, também na Fasubra.  Bota-
foguense fanática, entendia o es-
porte como espaço de sociabili-
dade das pessoas e lutava para
que essa atividade tivesse reco-
nhecimento político. Na Fede-
ração, além de membro do Con-
selho Fiscal na gestão de 2000 a
2002 e coordenadora de Admi-
nistração e Finanças nas gestões
de 2002 e 2004 (só recentemen-
te se afastou para tratamento de
saúde), foi uma das idealizado-
ras do departamento de Espor-
te e Lazer. Marlene foi também
representante dos técnicos-ad-
ministrativos no Consuni entre
1999 e 2001.

Marlene
 Consuni aprova moção

 O Conselho Universitário, consternado com o fale-
cimento da servidora técnico-administrativa Marlene
Ortiz Sampaio, em 4 de março de 2006, aprova moção de
pesar e solidariedade aos seus familiares, em reconhe-
cimento pelos relevantes serviços prestados à Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, em particular por sua
luta em defesa dos seus companheiros e companheiras
técnico-administrativos de todo o Brasil. (Apresentado
pela conselheira Chantal Russi).

Mulher de Luta*
“Marlene tinha a capacidade de divergir politicamen-

te sem que isto comprometesse o afeto que sentia pelas
pessoas. Vai deixar saudades.”

Denise Góes, coordenadora geral do SINTUFRJ

“A imagem que tenho dela é a de uma guerreira. Ela
demonstrou agora, na luta contra a doença, a mesma
garra e energia que teve durante toda a vida e no nosso
movimento.”

 Neuza Luzia, coordenadora do SINTUFRJ

“Boa, decidida, alegre, era uma pessoa que tinha
uma vontade muito grande de que as coisas mudassem.
Sonhava muito com a categoria mais organizada.”

Terezinha Lima, sua amiga há mais de 30 anos,
ex-conselheira fiscal e diretora da ASUFRJ

“Existem pessoas que marcam tanto nossa vida que,
mesmo quando não estão mais convivendo conosco
neste plano, sua presença é sentida. Marlene é uma
delas.”

Cenira da Matta, assessora do GT-Carreira
da Fasubra e ex-diretora da Federação

“Uma pessoa de excelente caráter. Dedicou-se mui-
to, de corpo e alma, a esta Universidade e ao movimen-
to sindical. Vai nos fazer muita falta.”

 Izaias Gonçalves Bastos, ex-diretor da ASUFRJ

“Marlene era uma mulher muito forte, alegre, sensí-
vel. Sempre atenta a tudo que estava a sua volta.  Perso-
nagem da construção do nosso Sindicato, que ficará na
história.”

Lúcia Reis, da executiva nacional da CUT,
ex-coordenadora do SINTUFRJ

“Era tão amiga dos amigos... Nossa amizade era tão
importante, que tudo que possa ser dito vai ser peque-
no diante da importância que ela tem para mim e para
os amigos.”

Maria da Graça Pedro de Carvalho,
ex-diretora do SINTUFRJ

“Aos nomes de mulheres que marcam nossas vidas,
que estão sempre presentes, devemos incluir mais um:
Marlene. Eles simbolizam a Vida, o Cotidiano, a Justiça,
a Luta, o Amor.”

Ronaldo Lobão, ex-presidente da ASUFRJ

“Quando penso em Marlene, a palavra que me vem à
cabeça é lealdade. Leal a si mesma e a seus parceiros e
colegas de trabalho. Uma pessoa de papel marcante na
UFRJ.”

Lênin Pires, ex-coordenador do SINTUFRJ

“A Fasubra perde uma grande diretora e a TRIBO/
UFRJ perde uma Mãe. Estamos órfãos, mas em nome de
nossa guerreira a Luta Continua! Marlene Presente!”

Francisco de Assis dos Santos, militante da TRIBO

*Íntegra dos depoimentos na página do SINTUFRJ na
internet: www.sintufrj.org.br

sempre
presente

carepaguá, com a presença de
muitos companheiros da base
da UFRJ, representantes da di-
reção do SINTUFRJ e da Fasu-
bra.

A Fasubra publicou  infor-
mativo extraordinário em ho-
menagem póstuma à compa-
nheira, que deixou dois filhos
- Vinícius, 31 anos, e Victor,
27 anos - e dois netinhos: Pe-
dro, de 4 meses, e Caio César,
de 3 anos. A irmã Regina, jun-
to com os filhos, as noras Re-

GUERREIRA. Marlene no Consuni, fortalecendo a luta contra o interventor José Henrique Vilhena
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COMANDO NOVO

A posse do novo diretor
da Faculdade de Letras, Ro-
naldo Lima Lins, e de seu vice,
Luiz Edmundo Bouças Cou-
tinho, na terça, 7 de março,
levou cerca de 200 pessoas
ao  auditório G-2 e ganhou
um caráter político de afirma-
ção da defesa da universida-
de pública e gratuita. No seu
discurso,  Ronaldo Lins citou
o humanista André Malraux
(1901-1976) – escritor que se
engajou em todas as lutas
pela liberdade ao longo de
sua vida. O novo diretor
anunciou seu compromisso
com a reconstrução da histó-
rica Faculdade de Letras, e,
no plano mais amplo, com a
luta pelo ensino público e
gratuito. Lins disse, também,
que é necessário recolocar as
ciências humanas no pata-
mar de importância que lhe é
devido para fortalecer a idéia
de uma sociedade solidária.

O novo diretor sustentou
a necessidade do combate à
onda privatista na educação,
e que, no caso da Faculdade
de Letra, com a sua gestão
inaugura-se uma outra etapa
na vida institucional da uni-
dade, baseada na  afirmação
dos compromissos assumi-
dos com a transparência, o
diálogo e a participação da
comunidade.

 Ronaldo Lins fez agrade-
cimentos públicos, em espe-
cial à professora Cinda Goma
e à funcionária Angela Bal-
duíno (agora sua chefe de
gabinete). Ele também agra-
deceu o voto de confiança
dado por alunos, professores
e funcionários que acompa-
nharam a chapa “Reconstru-
ção” desde o início. E ao
apoio do CA e das entidades
SINTUFRJ e ADUFRJ.

FORTALECIMENTO DO
SERVIÇO PÚBLICO - A coor-
denadora-geral Ana Maria Ri-
beiro - que representou o
SINTUFRJ na posse de Ronal-
do Lins - disse que identifica
na posse do novo diretor da
Letras uma celebração geral
para a UFRJ. “Estamos viven-
do um momento de fortale-
cimento do serviço público,

Letras inaugura nova era
Ronaldo Lins afirma seu compromisso com a transparência e o diálogo com a comunidade

“Que
universidade
queremos?”

O reitor Aloísio Teixeira fez um discur-
so com sabor de balanço de gestão, em-
bora seu mandato só se encerre em 2007.
Ele enalteceu as qualidades do professor
Ronaldo Lins, “um batalhador incansável
por uma universidade pública e gratuita”
e que teve intensa participação no pro-
cesso de redemocratização do país. Aloí-
sio Teixeira falou das crises nas unidades,
na intervenção em 1998 e que trouxe gra-
ves prejuízos à vida acadêmica da UFRJ,
na qual a Faculdade de Letras foi a mais
sacrificada. “Reconstruir, então, é exata-
mente o que tem que ser feito.”

O reitor disse que a Reitoria considera
que a universidade vive um momento ex-
cepcional. E assim iniciou sua análise di-
zendo que a grande vitória de sua gestão
foi apaziguar a universidade. Citou como
uma das marcas de sua gestão os plantões
da administração central nas unidades – a
chamada Reitoria Itinerante –, destacou o
investimento na assistência estudantil
com a ampliação do número de bolsas e
recriação de outras. O aumento do orça-
mento também foi outro ponto de desta-
que. “Nós quase dobramos o orçamento
de custeio, e esta é uma conquista nossa.
Arrancamos isso do MEC, embora ainda
sejam insuficientes.” Sobre o que não se
fez, o reitor faz mea culpa sobre tantos
outros projetos que não foram à frente,
como o restaurante universitário, por
exemplo. E criticou as unidades que em
sua maioria não discutiram a proposta de
acesso elaborada pela sua gestão.

“Que universidade queremos ser? Per-
gunto isso porque tenho absoluta certeza
de que os professores Ronaldo e Edmundo
estarão presentes nesse debate”, indagou
ao finalizar sua fala, conclamando à discus-
são de um plano estratégico para a UFRJ
nos 11 meses que restam de sua gestão.

das instituições públicas e da
participação da comunidade
universitária. Não só na Le-
tras. Há boas perspectivas em
toda universidade.” Ela disse
que a tarefa do Sindicato é
consolidar propostas para
aumentar os espaços de par-
ticipação dos funcionários e
se articular com as demais
entidades. “Temos capacida-
de para isso. Queremos tra-

balhar para aumentar a con-
tribuição da universidade ao
conhecimento e à ciência, di-
fundindo a informação do
que a universidade pública
pode fazer. É um desafio am-
pliar os espaços de participa-
ção. Com isso, estaremos
contribuindo para a transfor-
mação da sociedade brasilei-
ra”, finalizou.

Além da representante do

SINTUFRJ, representantes
Adufrj, DCE e CAs se pronun-
ciaram na posse.

ATO DE BRAVURA - O ex-
ministro da Educação e pro-
fessor emérito da UFRJ, Eduar-
do Portella, exaltou a impor-
tância das ciências humanas
para o homem e para a huma-
nidade, e criticou a eleição de
tecnocratas neoliberais que ig-
noram que a história humana

não é feita de capitais voláteis.
Ele falou da necessidade de se
criar uma carteira de capitais
simbólicos para valorizar a
vida humana e continuar a luta
comum pela universidade pú-
blica, elogiando a coragem do
professor que ele levou para a
UFRJ. “Ronaldo Lima retorna
então a esta casa. É um ato de
bravura que invejo e não fui
capaz de ter.”

PRESTÍGIO. Auditório lotado na posse de Ronaldo Lins na semana passada.
Abaixo, reitor assina termo de posse observado por Eduardo Portela
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Com a experiência de
quem passou 20 anos à fren-
te de turmas do ensino mé-
dio, lecionando, o técnico-
administrativo Antônio Mar-
cos Muniz Carneiro, que atua
em atividades de excelência
na universidade, não tem dú-
vidas: o autoritarismo é um
comportamento freqüente
entre professores. “Ele tem o
saber e não admite que alu-
no e, no caso da UFRJ, tam-
bém o funcionário sejam
iguais a ele”, explicou. E, já
tomando como exemplo o
próprio histórico de trabalho
na instituição, afirma que “a
relação de poder nos centros
de excelência é semelhante à
da escola primária”, em que
o professor manda e o estu-
dante obedece. Uma tradição
da educação no Brasil”, afir-
mou.

Desde 1995 Antônio Mar-
cos integra programas de
pesquisa da Coppe, posto
que conquistou após con-
cluir mestrado e doutorado
em Comunicação Social. Há
algum tempo faz parte da co-
ordenação executiva de Ges-
tão Sócio-Ambiental para o
Desenvolvimento Sustentá-
vel da Aqüicultura e da Pes-
ca, uma atividade desenvol-
vida pelo laboratório de Sis-
temas Avançados de Gestão
da Produção, vinculado à
Área de Projetos Industriais
e Tecnológicos. Sua tarefa é
formular pesquisas e execu-
tá-las com estagiários de di-
versos cursos, mestrandos e
doutorandos.

TRABALHO – No início,
Antônio Marcos conta que co-
meçou a atuar na assistência
à pesquisa no âmbito da edu-
cação e também da comuni-
cação, em função do novo
tipo de tecnologia que pas-
sou a vigorar, baseada no po-
der da comunicação. A ênfa-
se era metodologia de proje-
to. Sua capacitação caiu como
uma luva para o desenvolvi-
mento desse trabalho, que
contou com o apoio da Fi-
nep. “O engenheiro é carte-

Pesquisador defende maior
liberdade de pesquisas

FUNDÃO

siano e as novas teorias re-
entroduzem subjetividade no
pensamento técnico. Uma
das coisas relevantes dessa
revolução técnica foi o papel
da linguagem como instru-
mento para estabelecer mais
interdisciplinaridade na área
tecnológica”, conceitua.

a Universidade, neste setor
especificamente, está dei-
xando de dar a sua contri-
buição. “A UFRJ se localiza
num estado costeiro e o se-
gundo produtor de pesca,
mas não desenvolve cursos
específicos para o setor,
como já fizeram as univer-
sidades do Ceará, Santa Ca-
tarina e Pernambuco.

AGENDA BRASIL – Para o
pesquisador, a UFRJ reflete a
comunidade acadêmica no
país e nem sempre investe em
estudos sintonizados com a
vocação econômica do Esta-
do, como, por exemplo, a
oceonografia. No entanto, o
pesquisador admite que, de-
vido à agenda atual para o
desenvolvimento ou desen-
volvimento sustentável e à
globalização, está havendo
uma mudança de rumo nes-
sa trajetória, e ele acredita
que a Coppe pode contribuir
para esse novo enfoque, em-
bora sua tradição seja volta-
da para a tecnologia de pon-
ta.

“Significa se repensar o
paradigma industrial com
desenvolvimento de tecnolo-
gias que gastem menos ener-
gia, contaminem menos e re-
duzam a pobreza.” No mo-
mento, Antônio Marcos pro-
cura mobilizar quase todos
os programas da Coppe com
o objetivo de desenvolver
esse tema, tomando como
premissa a seguinte hipóte-
se: se dois setores industriais
importantes para a economia
do país e o seu desenvolvi-
mento dividem o mesmo es-
paço público que é a água,
como é o caso do petróleo,
que gera gás e energia elétri-
ca, e a pesca artesanal, uma
atividade milenar de subsis-
tência das populações ribei-
rinhas e costeiras, e respon-
sável pela produção de 60%
do pescado brasileiro, por
que não pensar para eles pro-
jetos conjuntos, consideran-
do as novas leis ambientais
de preservação do ecossiste-
ma?

ANTÔNIO MARCOS. Com doutorado, funcionário integra programas de pesquisa da Coppe

Foto: Niko Júnior

Dois anos depois foi cha-
mado para aplicar técnicas
metodológicas participativas
no 1º Encontro Nacional so-
bre Segurança e Saúde na
Pesca do Brasil. E foi ainda
convidado para atuar no pla-
nejamento de um projeto en-

tre Brasil e Canadá sobre
apoio à sustentabilidade da
pesca artesanal no rio São
Francisco. Quando o projeto
foi concluído, montou o gru-
po de estudo no laboratório
através da linha de pesquisa
Gestão Ambiental da Produ-
ção, com várias parcerias,

uma delas com o curso de
Desenho Industrial para
construção de embarcações
pesqueiras.

LIMITAÇÕES – Na opi-
nião de Antonio Marcos, o
pior para o técnico-adminis-
trativo é o pesquisador não

ter autonomia para desen-
volver pesquisas voltadas
para atender demandas da
sociedade e não apenas o pri-
oritariamente definido por
professores na Universidade.
“O professor tem três ativi-
dades que são ensino, pes-
quisa e extensão e todo labo-

ratório desenvolvido por um
funcionário em qualquer ní-
vel deve estar voltado para
atender a essas três ativida-
des, caso contrário a iniciati-
va não se realiza”.

Para ele, o caso da pesca
é um bom exemplo de como
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FUNDÃO

Na quarta-feira de cinzas,
dia 1° de março, um incêndio
quase deixou o Instituto de
Biologia em cinzas. De acor-
do com a ocorrência registra-
da na Divisão de Segurança
da universidade, o incêndio
no Instituto, que fica no Cen-
tro de Ciências da Saúde
(CCS), ocorreu por volta das
8h30 no Laboratório de Ver-
tebrados do Departamento
de Ecologia, que fica no Blo-
co A-2, sala 108.

Os vigilantes, que fizeram
o curso de Brigada de Incên-
dio, desligaram os disjunto-
res, que ficam no corredor, e
arrombaram a sala na tenta-
tiva de debelar o incêndio até
a chegada da equipe do Cor-
po de Bombeiros do quartel
da Ilha do Governador, que
havia sido acionada pela  Di-
visão de Segurança da UFRJ.
Segundo o prefeito da Cida-
de Universitária, Hélio de
Mattos, os bombeiros chega-
ram na hora certa.

PREJUÍZOS - Considerado
um centro de referência mun-
dial de estudos de mamíferos
da América Latina, por integrar
uma rede de internacional de
pesquisa, o laboratório sofreu
prejuízos incalculáveis. Segun-
do o professor titular do de-
partamento de Ecologia, Rui
Cerqueira, além do dano cau-
sado pela fumaça tóxica, que
matou cerca de 100 animais sil-
vestres que seriam usados em
pesquisas científicas, centenas

Incêndio no
Instituto de Biologia
Laboratório é completamente destruído e manutenção do CCS é criticada

Cidade Universitária, Hélio
de Mattos, e da diretora do
instituto, Maria Fernanda Nu-
nes, os professores resolve-
ram suspender a paralisação.

MEDIDAS TOMADAS -
Depois de ter ouvido profes-

sores e técnicos-administra-
tivos, Milton Flores determi-
nou que se produza uma lis-
tagem com as medidas mais
imediatas e urgentes, para
que os problemas de curto
prazo sejam resolvidos.

Hélio de Mattos prometeu
levar tudo o que ouviu na
reunião ao conhecimento do
reitor da UFRJ e listou uma
série de medidas que já po-
dem ser tomadas. “Há coisas
que são possíveis já, como o
fortalecimento da Brigada de
Incêndio do CCS e a instala-
ção de uma Comissão de Bi-
ossegurança. Vamos contra-
tar uma empresa para possi-
bilitar plantões elétricos e hi-
dráulicos nos principais pré-
dios da UFRJ”, disse.

O brutal assassinato –
em circunstâncias ainda
não esclarecidas – da
professora da Escola de
Enfermagem Anna Nery,
Maria da Conceição Gon-
çalves, no dia 25 de feve-
reiro, sábado de carnaval,
causou revolta e conster-
nação na comunidade da
UFRJ. A professora Con-
ceição, como era mais
conhecida, sindicalizada
do SINTUFRJ, construiu
uma trajetória de dedica-
ção e respeito na univer-
sidade e tinha como foco
acadêmico principal a
graduação. Na reunião do
Conselho Universitário
de quinta-feira, pronun-
ciamentos de vários con-
selheiros reivindicavam,
com firmeza, a punição do
assassino ou assassinos
da professora, exigência
prontamente acatada pelo
reitor Aloísio Teixeira,
que, em nome da univer-
sidade, vai cobrar da po-
lícia agilidade nas inves-
tigações. Na sessão do
Conselho de Ensino e
Graduação foi aprovada
uma moção de louvor à
professora Conceição, en-
dossada pelo Consuni.

Moção aprovada
no Consuni

O Conselho Universi-
tário presta homenagem
a uma importante mu-
lher/professora/enfer-
meira, Maria da Concei-
ção Gonçalves, que de-
monstrou durante sua
trajetória um amor infini-
to pela UFRJ e que foi reti-
rada de nosso convívio de
forma violenta no dia 25/
2/2006. A UFRJ perde um
dos seus valores éticos de
notável dedicação ao tra-
balho e de crença inaba-
lável no desempenho do
ensino de Graduação.
Mulher, guerreira, corajo-
sa, inteligente, sensível e
humana, que continuará
sempre em nossos cora-
ções. (Aprovada, também,
pelo CEG e apresentada
pelo Conselheiro José Ro-
berto Meyer Fernandes).

Professora
da UFRJ

assassinada

de teses foram prejudicadas.
“O principal problema é a in-
terrupção dos trabalhos. Te-
mos 30 alunos de iniciação ci-
entífica que estão impossibili-
tados de produzir por causa
desse acidente. Agora temos

que nos precaver para que
esse tipo de acidente não volte
a acontecer”, disse.

Outro grande prejudicado
foi o departamento de Gené-
tica, que contabilizou uma
perda de R$ 198 mil. “A falta
de eletricistas para religar os
disjuntores foi o que causou
esse prejuízo. Não tinha nin-
guém para fazer o serviço”,
disse o chefe do departamen-
to, Antônio Solé. Para reivin-
dicar melhores condições de
trabalho, os professores do
instituto resolveram parali-
sar suas atividades. Porém,
depois de uma reunião reali-
zada no Salão Azul, no dia 8,
com a presença do pró-reitor
de Administração e Finanças,
Milton Flores, do prefeito da

QUARTEL DE BOMBEI-
ROS - Segundo o prefeito, o
quartel do Corpo de Bombei-
ros que está sendo construí-
do numa área de 5.000  m², ao
lado da empresa BioRio, no
Fundão, deve ser inaugura-
do no mês de julho. No local
já há instalado o 3° Posto
Avançado do Corpo de Bom-
beiros, equipado com uma
ambulância, mas que atende
somente às emergências no
trânsito. “É  bom destacar que
a UFRJ apenas cedeu o terre-
no. A construção do quartel é
de responsabilidade do Go-
verno Estadual, mas as obras
estão no prazo”, disse.

LABORATÓRIOS = FOGO
- Não é a primeira vez  que
um laboratório da UFRJ pega
fogo. Em agosto de 2004 uma
explosão no Instituto de Quí-
mica deixou 12 pessoas in-
ternadas.  O incêndio foi cau-
sado pela explosão de duas
geladeiras que abrigavam
solventes e reagentes tóxicos.
Cerca de 300 pessoas, entre
alunos, professores, pesqui-
sadores e técnicos-adminis-
trativos, se encontravam no
local. As vítimas foram aten-
didas no HU e só foram libe-
radas depois que receberam
oxigênio e realizaram exame
de sangue.  E, por incrível que
pareça, o primeiro socorro a
chegar ao local foi a Brigada
de Incêndio da UFRJ, que  fica
no Centro de Ciências da Saú-
de (CCS).

“Há coisas que são possíveis já: como o
fortalecimento da Brigada de Incêndio
do CCS e a instalação de uma
Comissão de Biosegurança.

 Prefeito da Cidade Universitário,

CARREIRA

UFRJ: seminário da CIS
A UFRJ vai sediar o seminário de treinamento que a

Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da
Educação vai ministrar a membros das Comissões Internas
de Supervisão de Carreira (CIS) e a integrantes dos órgãos
de Recursos Humanos das IFES, no Sudeste. O seminário se
realiza na quinta e sexta-feira, dias 16 e 17, das 9h às 18h, no
Salão Dourado do Fórum de Ciência e Cultura, no campus
da Praia Vermelha.

O treinamento será relativo à carreira PCCTAE, quando
serão desenvolvidos temas tais como: o papel da CIS dentro
dessa carreira e o plano de desenvolvimento dos integrantes
da carreira PCCTAE. O seminário será ministrado por duas
integrantes da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira,
Maria do Socorro Mendes Gomes, que faz parte da Coordena-
ção Geral de Gestão de Pessoas do MEC, e Maria Beatriz Galar-
raga, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Os brasileiros maiores de
65 anos são hoje exemplos
de como neste país as leis
continuam não sendo cum-
pridas. Apesar de o Estatuto
do Idoso garantir a gratuida-
de nos transportes coletivos
públicos urbanos e semi-ur-
banos para os cidadãos a par-
tir dessa faixa etária, como
também a reserva de 10% dos
assentos para eles, fica cada
dia mais difícil exigir esse di-
reito. O Estatuto diz que bas-
ta que apresentem um docu-
mento comprovando a idade
de 65 anos para que tenham
direito à gratuidade, porém
as empresas de ônibus exi-
gem que apresentem o car-

Gratuidade nos ônibus:
 direito difícil de ser respeitado

tão magnético. No caso dos
microônibus, os empresári-
os se negam a respeitar o Es-
tatuto, tanto no que diz res-
peito à gratuidade como na
reserva de assentos.

 Mas o direito à gratuida-
de é garantida em todos os
ônibus intermunicipais e até
nos interestaduais, cujas em-
presas são obrigadas a reser-
var duas passagens gratuitas
para quem tem 65 anos, em
cada veículo, e que compro-
vem renda igual ou inferior a
dois salários mínimos; ou, no
caso de excederem as vagas
gratuitas, têm direito a des-
conto de 50%, no mínimo, no
valor das passagens.

(Esta poesia foi pré-selecionada em recente
concurso que reuniu 1.400 trabalhos de vários

autores, ficando entre as 500 melhores)

Com força imensurável da dor
Da diferença do ser
Querendo arrebentar, matar e bater.
Para assim aparecer...

Quando afastada
Esta força revoltada da dor,
Surge no rosto estampado
A imensa força do amor

Do amor que tenta esconder
As ações de respeito e bondade
Escondidas no Ser
Que tenta parecer maldade

A maldade camuflada
Com aparência ostensiva
Mas na verdade calada
Expressava ação defensiva...

Se me bater, eu bato.
Se me amar, eu amo.
Não sei trocar maltrato,
Nem aceitar desengano
Por isto, peço ao mundo
Que olhe pra mim urgente
Com um olhar bem profundo
Para que eu possa ser...gente!

Zezé Barcelos

Ingredientes
3 gemas peneiradas
150g de açúcar
700g de queijo cream cheese
3 claras batidas em ponto de neve
300ml de café forte sem açúcar
1/3 xícara (chá) de grappa (pode ser conhaque,
cachaça ou uísque)
50 biscoitos champagne
Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo
Numa batedeira, bata as três gemas peneiradas

com 150g de açúcar até obter um creme esbranquiça-
do. Acrescente os 700g de queijo cream cheese e bata.
Desligue a batedeira e com o auxílio de um pão duro
incorpore levemente (no creme) as três claras bati-
das em ponto de neve. Reserve.

Num recipiente raso misture 300ml de café forte
sem açúcar com 1/3 xícara (chá) de grappa (ou co-
nhaque). Molhe 50 biscoitos champagne, um por um,
nesta mistura.

Montagem: Numa forma retangular (22cm x 35cm)
faça uma camada com os biscoitos embebidos no
café. Cubra com uma camada do creme de queijo.
Faça novamente outra camada de biscoitos embebi-
dos no café e finalize com uma camada de creme.

Leve para gelar por mais ou menos quatro horas.
Na hora de servir, polvilhe cacau em pó usando for-
mas decorativas se quiser fazer desenhos.

No dia 27, às 10h, está pre-
vista a realização de reunião
da Coordenação de Aposen-
tados, no Centro Cultural do
SINTUFRJ, quando as com-
panheiras Débora e Petroli-
na apresentarão os seus rela-
tórios sobre o encontro do
GT-Aposentados, em Brasí-
lia, realizado nos dias 14 e 15
de fevereiro.

Débora e Petrolina foram
escolhidas para representar
os aposentados da UFRJ nes-
se encontro na reunião da
Coordenação de Aposenta-
dos do SINTUFRJ no dia  10
de fevereiro, que contou com
a presença dos seguintes
companheiros: Manoel Dan-
tas, Débora, Helena, Vicente,
Elza Bastos, Maria José, Ro-
silda, Arnaldo e Petrolina.

EXCEPCIONALIDADE –
Como a decisão de participar
do GT-Aposentados foi deci-
dida em última hora, não
houve tempo de levar para a
aprovação de assembléia os
dois nomes tirados para par-
ticipar do encontro, cabendo
à Coordenação de Aposenta-
dos e aos presentes à reunião
a tomada de decisão conjun-
ta de garantir representação
lá em Brasília.

Coordenação no GT-
Aposentados em BrasíliaCANTINHO DA POESIA

Revolta Culinária Tiramissu

APOSENTADO   ESPECIAL

Saiba onde
fazer a sua
reclamação

3399 – 3181
Idoso Ouvidoria

2299 – 5700

Delegacia de
Atendimento

à Pessoal
da 3ª Idade

2299 – 2551

Conselho
Estadual
do Idoso

Vários órgãos da socie-
dade civil e o Ministério
Público estão atentos ao
desrespeito às leis que
protegem o cotidiano dos
idosos. Fique atento na de-
fesa dos seus direitos.
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A publicidade sobre em-
préstimos baratos e fáceis
para os aposentados que vi-
rou uma febre e vem resul-
tando numa verdadeira má-
quina de fazer dinheiro para
os bancos foi suspensa. A
medida é resultado de limi-
nar impetrada pela Comissão
de Defesa do Consumidor da
Assembléia Legislativa do Rio
(Alerj) na 3ª Vara Federal do
Rio de Janeiro e atinge 15 ins-
tituições de crédito consigna-
do para aposentados. As em-
presas têm até dez dias, a par-
tir da notificação, para fazer a
suspensão das inserções pu-
blicitárias ou estarão sujeitas

Propaganda enganosa para
aposentado é suspensa

a multa de R$ 50 mil por cada
inserção publicitária. Vale
para todo o país.

A liminar só confirma a si-
tuação que vem sendo detec-
tada há muito tempo: o abu-
so das instituições financei-
ras diante da boa fé dos ido-
sos. Eles acabam sendo ludi-
briados com o anúncio de ta-
xas mais baixas e facilidades
que na realidade não existem
quando da efetivação do em-
préstimo. A liminar determi-
na ainda que os 15 bancos e
financeiras que atuam com
esse tipo de empréstimo (en-
tre eles BB, Caixa, BMG, Uni-
banco e Cacique) terão 30

Como se pega dengue?
O mosquito Aedes aegypti pica uma pessoa com dengue. O vírus se desenvolve dentro do

mosquito que, depois de 8 a 12 dias, passa a ser transmissor da doença e pica outra pessoa,
e por aí vai...

A prevenção
Tome pequenos cuidados todos os dias, pois os ovos do mosquito continuam vivos até

por um ano.
Aquelas latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes que ficam joga-

dos por aí acumulam água e viram um ótimo esconderijo para que o mosquito ponha ovos
e se desenvolva. O mesmo ocorre com pneus velhos que são jogados em qualquer lugar e
ao alcance da chuva.

Jogue fora, também, as garrafas PET e de vidro vazias (se possível faça uso da coleta
seletiva de lixo). Se precisar guardar alguma, vire-a de cabeça para baixo, assim não
armazenará água.

Não deixe a água se acumular em vasinhos de plantas e jarros de flores. A dica é colocar
areia no suporte.

Caixas d’água, tambores, latões e cisternas devem ficar bem fechados, sem nenhuma
fresta, para impedir a entrada do mosquito.

Feche bem os sacos plásticos e mantenha a lixeira bem tampada e seca.

Que é dengue?
A dengue é uma doença causada por um vírus e

transmitida pela picada de um mosquito, o Aedes
aegypti. Qualquer pessoa, criança ou adulto e de
qualquer idade, está sujeita à dengue. Há dois tipos
de dengue: a clássica e a hemorrágica. Geralmente,
quando contaminada pela primeira vez, a pessoa
contrai a dengue clássica. Em uma segunda conta-
minação, existe o risco muito maior de se contrair a
dengue hemorrágica, que é muito mais grave e pode
levar à morte.

Sexo na
Terceira Idade

Já dizia um provérbio: “O jovem não sabe tudo o que
pode e o velho não pode tudo o que sabe.” Será? Muitas
vezes os provérbios traduzem e consolidam preconceitos
que atravessam várias gerações, referendados por uma
aura de sabedoria, que sabe-se lá de onde saiu. Ditos po-
pulares à parte, pelo menos em relação à sexualidade pare-
ce que o maior problema é mesmo o preconceito. “O mito
de uma velhice assexuada sem dúvida se constitui no mai-
or empecilho ao sexo”, diz o sexólogo mineiro Gerson
Lopes, que ressalta haver outras limitações importantes
como as doenças, principalmente cardiovasculares (hiper-
tensão, coronariopatias), obesidade, diabetes, depressão,
bem como o uso de medicamentos para tratá-las, e, mais
raramente, doenças neurológicas centrais, reumatológicas
ou ortopédicas. Vida sedentária também pode ser um fator
coadjuvante, além, é claro,  da viuvez. “É perigoso genera-
lizar pois temos que examinar cada caso. Mas tanto os
fatores físicos como os psicológicos limitam a expressão
da sexualidade”, afirma o sexólogo.

O melhor é tratar o assunto de forma global, sem pre-
conceitos, evitar a forma conservadora e “asséptica” ao
lidar com o sexo, e principalmente não se prender às ques-
tões físicas, como a dificuldade de ereção, ressecamento da
vagina etc., mesmo porque há “remédio” para todas essas
mazelas. Basta perguntar ao médico, no caso de haver reais
empecilhos de ordem física. Na maioria dos casos, algu-
mas dicas comportamentais já trazem bons resultados.

No site da Linex Produtos de Saúde pode-se encontrar
dicas preciosas. A primeira e mais importante é a de man-
ter-se ativo sexualmente.

APOSENTADO   ESPECIAL

dias para fornecer aos con-
sumidores folhetos e anún-
cios claros nas agências, com
detalhes da operação. Há al-
gum tempo a imprensa vem
denunciando que as taxas
cobradas por bancos e fi-
nanceiras a aposentados
eram de até o triplo da in-
formada. Com base nessas
denúncias, o Ministério Pú-
blico Estadual entrou em
ação e convocou as institui-
ções citadas nas matérias
para que assinassem um ter-
mo de ajustamento de con-
duta e se comprometessem a
aumentar a transparência nas
informações prestadas.

SAÚDE
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VÁRIASNa próxima sexta-feira, 17, a UFRJ
devolve à comunidade universitária
o histórico auditório do Roxinho, no
Centro de Ciências Matemáticas e da
Natureza, que agora fará parte do

Ferreira Gullar no Roxinho

A Reitoria e o DCE Mário Prata promovem durante dois
dias várias atividades a fim de dar as boas-vindas à

calourada. Confira a programação nos campi da Ilha do
Fundão e da Praia Vermelha:

Campus do Fundão
14 de março - terça-feira

Prédio da Reitoria
13h - Abertura - 13h30 - Coral Brasil

Ensemble
14h - Banda Spunk Core - 15h - Companhia Folclórica do
Rio/UFRJ - 15h30 - Bateria Mirim Mangueira do Amanhã

Campus da Praia Vermelha
16 de março – quinta-feira - 13h - Abertura - 13h30 -

Coral Infantil da UFRJ - 14h - Banda Spunk Core - 15h -
Companhia Folclórica do Rio/UFRJ - 15h30 -

Show com Noca da Portela

O Fórum Mundial de Educação, progra-
mado para ocorrer de 23 a 26 de março, em
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, já
movimenta o Rio de Janeiro. Na UFRJ, o
SINTUFRJ, através do GT-Educação, pro-
move um seminário preparatório para os
sindicalizados, dia 20 de março, segunda-
feira, às 14h, na subsede do HU. A pró-rei-
tora de Extensão, Laura Tavares, dará uma
palestra. O objetivo do seminário é subsi-
diar a delegação do Sindicato para o Fórum
Mundial de Educação de Nova Iguaçu
(FME-NI). A participação no seminário é
pré-requisito para integrar a delegação.

O Fórum Mundial de Educação de Nova
Iguaçu terá como centralidade temática a
Educação Cidadã, cuja marca é a busca da
garantia dos direitos sociais para todos os
seres humanos, por meio de projetos polí-
tico-pedagógicos de caráter emancipatório
nos diversos espaços educativos, formais e
não-formais, objetivando-se a construção
da Cidade Educadora. Organizado sob os
princípios e objetivos do Fórum Social
Mundial, o FME deixou de ser evento. Hoje
é um movimento em torno de uma causa
comum: a construção de uma plataforma
mundial em favor do direito à educação.

GT-Educação
prepara para Fórum

Esta será a segunda edição temática de
“Educação Cidadã para uma Cidade Edu-
cadora”. A primeira edição foi realizada em
São Paulo, de 1º a 4 de abril de 2004, e
contou com a participação de cerca de 100
mil pessoas. Esse tema, pela sua abrangên-
cia, faz do FME-NI um espaço de discussão
e construção para todos os interessados em
tornar realidade o sonho de uma política
educativa ampla e de alcance global que
inclua todas as formas de educação e as
diversas manifestações culturais.

Os conferencistas que participarão do
Fórum Mundial de Educação de Nova Igua-
çu estão entre os maiores expoentes nacio-
nais e internacionais da área da Educação.
Uma das presenças confirmadas e que está
sendo aguardada com grande expectativa é
a do relator da ONU pelo Direito à Educa-
ção, Vernor Muñoz, que pela primeira vez
participará do Fórum Mundial de Educa-
ção no Brasil. Além de renomados educa-
dores brasileiros, outros expoentes inter-
nacionais na área da Educação — da Argen-
tina, França, Venezuela, Cuba, Colômbia e
Costa Rica — participarão como conferen-
cistas do Fórum que terá um caráter inter-
nacionalista na troca de experiências.

UFRJ recebe calouros

Centro Cultural Professor Horácio
Macedo. Vai ser um dia de festa no
Fundão, com o início das comemo-
rações previsto para as 9h55, com o
descerramento da fita de reinaugura-
ção. Às 10h, o Roxinho receberá os
estudantes para a Aula Magna do ano
letivo de 2006, que será proferida pelo
poeta e escritor Ferreira Gullar.

Os festejos continuam à tarde,
quando às 15h será descerrada a pla-
ca comemorativa de reinauguração
do Roxinho, seguida da abertura da
exposição “Tributo a Horácio Mace-
do”. Às 17h haverá apresentação do
Coral e Orquestra da Petrobras, e às
18h30, cerimônia de encerramento
das atividades festivas. O Roxinho foi
inaugurado em 1972 e se tornou pal-
co das lutas sindicais da categoria e
onde também eram realizados os
congressos da CUT. O auditório rea-
bre para a comunidade remodelado
e modernizado.



Para libertar a América do
Sul do domínio espanhol, Si-
món Bolívar invadiu, no sé-
culo 19, a região hoje ocupa-
da pela a Venezuela, Colôm-
bia, Equador, Peru, e Panamá.
Em setembro do ano passa-
do, num discurso realizado na
Jamaica durante uma visita di-
plomática, o presidente Hugo
Chávez retomou a carta escri-
ta por Bolívar naquele país há
quase 200 anos para lembrar
que a queda do Império Es-
panhol – prevista no antigo
documento – se assemelha à
falência da liderança política
e econômica dos Estados Uni-
dos no mundo.

A marcha libertadora de
Bolívar – nascido Simón José
Antonio de la Santísima Trini-
dad Bolívar y Palácios em
1783 – lhe valeu o apelido de
El Libertador, alcunha brada-
da pela população de Cara-
cas, na Venezuela, quando, em
1813, Bolívar entrou triunfan-
te na cidade após derrotar os

Simón Bolívar, o libertador

A tradicional
Escola Unidos

de Vila Isabel, do
bairro de Noel

Rosa,
surpreendeu no
carnaval deste

ano com a
apresentação de

um  enredo
altamente

político  (Soy
Loco por Tí

América)
inspirado no

revolucionário
latino-

americano
Simón Bolívar.

Parte do
carnaval

da Vila

O herói venezuelano que inspirou o samba-enredo da escola campeã do
carnaval deste ano foi o homem que libertou a América Latina dos espanhóis

foi financiado
pela Petroleos de
Venezuela S.A.
(PDVSA), a
Petrobras da
Venezuela. A
vitória da Vila
ganhou
repercussão
internacional
pelo patrocínio
do presidente
venezuelano
Hugo Chávez,
que conduz o seu
governo com a
marca do
revolucionário,
caracterizado
por ele como
“Revolução
Bolivariana”.

Soy loco por tí América: “Hoje a Vila é um grito que
clama, um revolucionário canto que chama, unindo
em vozes continentes, num brado forte de luta, que
conclama toda a América Latina, a formar um só povo,
a cantar um mesmo hino”

espanhóis. Não que a luta pela
independência tenha sido en-
cerrada aí. Na verdade, foram
longos anos de batalhas san-
grentas. Entre 1808 e 1825, o
colonialismo espanhol desa-
bou porque o pensamento da
Coroa não conseguiu acompa-
nhar as transformações de um
mundo que passava a girar na
velocidade do vapor inglês e
na toada liberal do pensamen-
to iluminista.

Antenado nos novos tem-
pos, Bolívar protagonizou a
luta contra os espanhóis. “Seu
pensamento era republicano
e liberal”, explica Gabriela
Pellegrino. Valores aos quais
ele teve acesso pela boa edu-
cação que recebera, graças às

posses dos familiares, mem-
bros da aristocracia venezue-
lana conhecida como criolla,
descendentes diretos dos es-
panhóis. Quando Simón  Bo-
lívar nasceu, em Caracas, sua
família já contava com uma
capela lateral na catedral da
cidade desde 1575. No en-
tanto, ainda que o sangue
puro dos criollos lhes garan-
tisse autonomia na compo-
sição social das colônias em
relação aos índios e negros,
sua proeminência e boa for-
mação não lhes assegurava
o controle político. O simples
fato de terem nascido na
América os mantinha fora da
disputa pelos mais altos car-
gos administrativos e eclesi-

ásticos, ocupados sempre
por ibéricos legítimos. Para
piorar, eram os criollos os
detentores da posse da terra
e dos meios de produção, ou
seja, eram os ricos venezue-
lanos que mantinham o pa-
rasitário Estado espanhol.

Era esse o panorama da
colônia quando Simón Bolí-
var, aos 16 anos de idade,
partiu para a Europa para
completar os estudos. Era
preciso dar um basta na si-
tuação. Presos à autoridade
hispânica, os colonos nem
mesmo podiam investir no
comércio ultramarino com
quem bem entendessem. Foi
então que, em 1810, a revo-
lução venezuelana foi defla-

grada. Nos anos vindouros,
não se veria nenhum tipo de
cortesia palaciana entre os
dois lados em disputa. A guer-
ra pela independência da
América espanhola foi uma
das mais sangrentas da His-
tória e contou com diversos
momentos de indefinição. A
cada cidade tomada pelos
revolucionários, seguia-se
uma contra-ofensiva das tro-
pas reais. Disposta a não per-
der a fonte de recursos que,
por ora, sustentava a metró-
pole, os espanhóis enviaram,
em 1815, a maior força expe-
dicionária que jamais cruza-
ra o Atlântico. Mas a astúcia
militar e a liderança política
de Bolívar foram mais fortes
e os exploradores espanhóis
foram escurraçados. O sonho
de integração da América La-
tina nunca se realizou. Bolí-
var sucumbiu a uma tuber-
culose em Santa Marta, na
Colômbia, e morreu em 1830.

Com Thiago Medaglia - Portal Terra

HISTÓRIA


