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Reunião na última quarta-feira de representantes das três chapas que participaram das eleições nos
dias 31 de maio e 1º e 2 de junho definiu o nome dos integrantes da diretoria do SINTUFRJ que vai conduzir
os destinos da entidade pelos próximos dois anos. Numa direção compartilhada, as três chapas indicaram
representantes na nova diretoria, de acordo com o número de votos obtidos no pleito, uma vez que o
critério foi o da proporcionalidade. A chapa 2 indicou dez nomes, a chapa 1, fez nove indicações e a chapa
3 teve direito a oito cargos. Páginas 4 e 5

Time novo

Reforma universitária
Finalmente o governo enviou ao Congresso, na quinta-feira, 8, o projeto de

reforma universitária. Segundo anunciado, a proposta assegura a autonomia
das universidades e garante o repasse de 75% do orçamento do MEC ao ensino
superior durante dez anos. Dirigentes da Fasubra afirmam, no entanto, que o
atual projeto é um recuo em relação aos anteriores.

Diretoria eleita do SINTUFRJ assume às 14h desta quarta-feira, dia 21 de junho, em solenidade no Quinhentão.
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doispontos

As obras de reformas do
primeiro andar e das instala-
ções elétricas do prédio da
Faculdade de Direito vão ter
que esperar até o ano que
vem. Numa reunião entre a
diretora da faculdade, Julia-
na Magalhães, e o superin-
tendente da UFRJ, Milton Flo-
res, com a participação de
equipes do ETU e da Prefei-
tura, ficou acertado que a li-
citação para as obras será re-
alizada em dezembro e o iní-
cio das reformas está previs-
to para março.

Fios desencapados, curtos,
instalações expostas, fiação
caindo do meio do teto. Essa
é a situação do primeiro an-
dar da Faculdade de Direito.
Há duas semanas, antes da
reunião,  a diretora, Juliana
Magalhães, preocupada, dis-
se que as obras teriam um ca-
ráter emergencial. Ela conta
que já houve até casos de cur-
to-circuito e que não é possí-
vel ligar qualquer novo equi-

Obras na Faculdade de

Direito só em março de 2007

pamento, nem mesmo um
computador necessário ao
Escritório Modelo, e lamenta
o estado do prédio que, lem-
bra, é patrimônio histórico.

Segundo a diretora, cons-
tatou-se que a obra na parte
elétrica vai demandar uma
reforma no primeiro andar,
cujo projeto ainda está em

conclusão pelo ETU.

EMERGÊNCIA – A direto-
ra gostaria de começar a obra
necessária na subestação

mesmo sem a conclusão do
projeto de reforma do andar.
“A subestação não pode de-
pender do projeto de refor-
ma. A gente pode licitar e co-
meçar a subestação”, disse
Juliana, numa declaração an-
terior à reunião de quarta-fei-
ra. Na semana passada, de-
pois da reunião, a diretora,
apesar dos prazos, conside-
rou a reunião positiva. “O
importante é que os prazos
sejam cumpridos”, disse.

A Faculdade está em ne-
gociação com uma instituição
que poderia abrigar todos os
alunos do turno da manhã e
da tarde, a partir do momen-
to do início das obras. Os da
noite poderiam ser abrigados
em salas não utilizadas da
Praia Vermelha. Na Faculda-
de Nacional de Direito estu-
dam 2.660 alunos e existem
40 professores efetivos. Para
funcionar, precisa de 12 salas
de manhã e à noite e quatro à
tarde.

AS IMAGENS FALAM. Detalhes da precariedade das instalações elétricas na FND

O SINTUFRJ informa que o horário do expediente no
dia 22, quinta-feira, será das 8h às 13h. É o mesmo horário
também definido pela Reitoria para o funcionamento da
UFRJ.

Plantão do Jurídico
No dia 23 de junho, sexta-feira, haverá plantão do

advogado Júlio Romero, às 10h, na sede do SINTUFRJ,
Ilha do Fundão.

Nesta sexta-feira, 23 de junho, será comemorado
os 25 anos da Creche Universitária. O evento começa
às 9h30, com mesa-redonda, tendo como tema “O
papel da Educação Infantil na Universidade: possi-
bilidades e desafios”. Os palestrantes são Yvone Sou-
za (Fiocruz/Creche), Mônica Picanço (UFF/Creche)
e Patrícia Corsino (UFRJ – Faculdade de Educação).
Às 14h está marcada a solenidade comemorativa. A
comemoração será no Auditório do Centro Cultural
Professor Horácio Macedo, CCMN, Ilha do Fundão.

Morre José
Leite Lopes

O I Seminário Local do Projeto de Extensão: Conexões
de Saberes da UFRJ, ocorrerá dia 20 de junho, terça-feira,
das 9h às 17h30, no Salão Azul da Reitoria. O tema é
“Acesso e permanência dos estudantes de origem popu-
lar na UFRJ em debate”.
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Seminário de extensão

Funcionamento do Sindicato

nos dias de jogosUm dos maiores nomes
da ciência brasileira, físico in-
ternacionalmente reconheci-
do e fundador do Centro Bra-
sileiro de Pesquisas Físicas
(CBPF) do Instituto de Física
da UFRJ, José Leite Lopes fa-
leceu aos 87 anos dia 12 de
junho. O físico, além de de-
fender o desenvolvimento
científico e tecnológico do
país, era um humanista que
se preocupava com a desi-
gualdade social brasileira.
Leite Lopes estava internado
no Hospital Samaritano, no
Rio. Ao ser submetido a uma
endoscopia, entrou em coma
e foi transferido para a UTI
do hospital, onde faleceu.

Fotos: Niko Júnior
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REFORMA UNIVERSITÁRIA

Finalmente o governo
enviou ao Congresso, na
quinta-feira, 8, o projeto de
reforma universitária. Se-
gundo anunciado, a propos-
ta assegura a autonomia das
universidades e garante o
repasse de 75% do orçamen-
to do MEC ao ensino supe-
rior durante dez anos. A pro-
posta estabelece critérios
para a redistribuição dos
recursos entre as universi-
dades federais, condiciona-
dos a indicadores como o
número de estudantes, a
produtividade em termos
de pesquisa e patentes re-
gistradas e o desempenho
nas avaliações oficiais.

Ainda pela proposta, para
manter o status de universi-
dade e ter autonomia para
criar cursos e campus sem
autorização específica do
MEC, as instituições deverão
criar pelo menos três cursos
de mestrado em seis anos e
um de doutorado, no prazo
de oito anos. Pelo menos 25%
dos professores deverão ser
doutores, totalizando no mí-
nimo 50% de mestres e dou-
tores.

A Fasubra ainda prepara
análise do projeto, mas, con-
forme posição congressual,
vai debater com base no seu
projeto histórico Universida-
de Cidadã para os Trabalha-
dores, protocolado no Con-
gresso, na Comissão de Le-
gislação Participativa. “Nos-
so projeto vai tramitar como
um projeto de lei. É uma luta

Dirigentes apontam recuo do governo
Enfim, governo envia projeto de reforma universitária ao Congresso

Projeto amplia recursos
O MEC garantiu a sub-

vinculação para as universi-
dades federais de 75% dos
recursos que devem obriga-
toriamente ser aplicados em
educação - 18% da arreca-
dação com impostos fede-
rais. Isso aumentaria em cer-
ca de R$ 1 bilhão os recur-
sos disponíveis. Mas o MEC
não conseguiu repassar
para o Ministério da Saúde
despesas de cerca de R$ 1
bilhão com a manutenção

dos hospitais universitários.
A proposta de reserva de

50% das vagas para alunos do
ensino médio na rede pública
saiu do texto do projeto. Se-
gundo o ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad, outro
projeto sobre cotas já foi apro-
vado nas comissões temáticas
da Câmara, aguardando vota-
ção em plenário para seguir
ao Senado.

A Andifes, associação dos
reitores das Ifes, criticou o

projeto e apresentará emen-
das. Os reitores também que-
rem repassar as despesas
com hospitais e maior auto-
nomia financeira. A associa-
ção criticou ainda a manu-
tenção da exigência da lista
tríplice na escolha do reitor.

Na opinião da Andifes, na
gestão de Tarso Genro à fren-
te do Ministério da Educação
havia disposição de se fazer
uma ampla reforma tendo
como elemento central o res-

gate da função social da uni-
versidade pública, com radi-
calização da democracia e
amplo controle social.

Porém, na versão atual do
projeto apresentada pelo go-
verno, em função de diversas
intervenções conservadoras
e lobbies, este aspecto foi ven-
cido por pressões externas.

“A quarta versão não traz
nenhum elemento que pre-
judique o modelo atual, mas
não avança”, diz Leia de Sou-

za que critica, por exemplo, a
manutenção da exigência da
lista tríplice na eleição: “Para
a Fasubra, a questão da de-
mocracia é um dos elemen-
tos centrais que sustenta o
nosso projeto Universidade
Cidadã em todos os aspec-
tos, na gestão, na produção
do conhecimento, no contro-
le social. Elemento estratégi-
co para que a Universidade
cumpra de fato sua missão e
compromisso social.”

de titãs, mas queremos dar
visibilidade à posição da Fa-
subra dentro do Congresso,
de um modelo de Universi-

gundo ela, tem posição inde-
pendente e crítica, mas pro-
positiva.

LOBBY DO SETOR PRIVA-
DO - Celso Luís Sá Carvalho,
da Coordenação de Educa-
ção, acha que o projeto enca-
minhado ao Congresso Na-
cional recuou em relação
ao original, inclusive quanto
à presença do Estado no am-
biente privado, que desapa-
receu. Segundo ele,  depois
que o ministro Tarso Genro
saiu, a reforma retrocedeu e
sofreu com pressões de lo-
bistas e da Andifes, que resis-
te à democratização.

De acordo com o dirigen-
te,  “o lobby do setor privado
vem ganhando espaço nessa
discussão, ao contrário de
muitos setores de trabalha-
dores que ficam gritando no
meio da rua. Tarso tinha uma
visão republicana de como
deve se produzir ensino su-
perior no país: tem que ser
público; o espaço privado
deve ser regulamentado e fis-
calizado pelo Estado; deve
haver democracia nos ambi-
entes universitários para que
possa haver de fato produ-
ção intelectual. Nós temos
projeto e temos que fazer a
disputa no Congresso. A le-
gislação ainda impede que
técnico-administrativo seja
reitor. Isso é um lobby de con-
servadores. Para mudar isso
temos que fazer disputa, mo-
vimento de massa, ir para
dentro do Congresso”, res-
salta o coordenador.

dade brasileira como institui-
ção comprometida com o de-
senvolvimento e a soberania
do país com controle social”,

diz a coordenadora de Edu-
cação da Fasubra e membro
do GT-Educação, Leia de
Souza Oliveira. A Fasubra, se-

UNIDADE DA UFRJ.  A maior universidade pública na expectativa de mudanças
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UFRJ
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ACESSO À UFRJ

Dados recolhidos pelo
questionário sociocultural
aplicado aos inscritos no úl-
timo concurso de acesso aos
cursos de graduação da
UFRJ, e que foi respondido
pela maioria, informam que
56,2% dos candidatos cursa-
ram todo o ensino médio em
escolas particulares. Somen-
te 32,2% disseram que fre-
qüentaram os três anos de
estudo em escolas públicas.

Trata-se de um resultado
mais do que óbvio, uma vez
que a maioria dos estudan-
tes do ensino médio da rede
pública não chegam a se ins-
crever nos vestibulares de
universidades públicas por
falta de condições. São jo-
vens que, sem a infra-estru-
tura material de setores mais
favorecidos da população, se
encontram em condições
menos competitiva para en-
frentar um concurso numa
disputa com quem teve aces-
so a uma educação mais con-
sistente. Além disso: muitos
são  obrigados a trabalhar
para sobreviver. Trata-se de
uma realidade enfrentada,
por exemplo, pelos estudan-
tes do Curso Pré-Vestibular
do SINTUFRJ.

Este tipo de reflexão é ne-
cessária para que análises
superficias acabem justifi-
cando soluções que, não en-
frentando o centro do pro-
blema, acabem neutralizan-
do um debate mais aprofun-
dado da realidade educaci-
onal de amplos segmentos
da população e da formula-
ção de uma efetiva política
inclusiva de acesso à univer-
sidade pública.

O resultado da pesquisa
não poderia ser diferente
uma vez que a maioria dos
candidatos que se inscrevem
na UFRJ, como já foi dito,
não tem origem na rede pú-
blica. Portanto, proporcio-
nalmente no universo dos
inscritos serão os originários
da rede privada do ensino
médio.

Rede pública é minoria
 Estudantes das escolas públicas deixam de se inscrever no vestibular da UFRJ

ACESSO CONCORRIDO. Estudantes da UFRJ assistem a uma aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Foto: Niko Júnior

O reitor Aloísio Teixeira comentou
a pesquisa. Ele considerou os dados
preocupantes e anunciou que preten-
de, com a discussão sobre o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI),
reabrir o debate nas unidades sobre o
projeto piloto da Reitoria de acabar
com o vestibular, garantindo o acesso
à Universidade através de avaliação
das médias dos alunos e de reservas
de vagas nos cursos para os egressos
da rede pública.

Esse crescimento do número de es-
tudantes provenientes da rede priva-
da, segundo o reitor, é um processo
que vai piorando a cada ano, o qual
exige medidas para contê-lo. Em 2004,
o mesmo levantamento feito pela Coor-
denação de Vestibular apontou um
percentual ainda maior: 57,6% contra
32,9%. Em 2005 baixou para 54,7%, mas
voltou a subir em 2006. Também é alar-
mante a disparidade entre o percen-

O que disse o reitor

tual de candidatos brancos em relação
aos  demais. Em 2005, quando pergun-
tados como reconheciam a sua cor ou
raça, 56,1% responderam branca; 9,1%,
preta; 2,3%, amarela; 28,6%, parda; e
1%, indígena. Em 2006: 55,4%, branca;
9,9%, preta; 2,2% amarela; 26,7%, par-
da; e 1,2%, indígena.

PERFIL DOS NOVOS ALUNOS –
Dos candidatos que passaram para
algum curso de graduação da UFRJ,
tirando os 263 que não quiseram res-
ponder ao questionário sociocultural,
4.407 disseram ter cursado todo o en-
sino fundamental em escola particu-
lar e 1.008, em escola pública. No en-
sino médio: 4.245 contra 1.722 . Os de-
mais: 246 não se manifestaram, 201
estudaram a maior parte do ensino
médio em escola pública e 185 em
escola particular.

   A renda mensal da família de 1.809

candidatos varia de 5 até 10 salários
mínimos (sm); de 1.549, de 10 a 20 sm;
de 704, de 20 a 30 sm; e 453 é de mais
de 30 sm. De 30 até 5 sm, 1.166; de 1 a
3 sm, 548 e até 1 sm, 70. Não respon-
deram à pergunta 300 candidatos.
Têm computador em casa 5.291 e aces-
sa a internet apenas em casa 3.279; só
no trabalho 166 e em mais de um lo-
cal 2.474. Dos que hoje estão estudan-
do na UFRJ 4.348 são brancos e so-
mente 355 pretos.

REPETECO – Esse resultado apura-
do através dos questionários, segundo
o coordernador acadêmico do vesti-
bular da UFRJ, Luiz Otávio Langlois, se
repete há 20 anos sem mudanças brus-
cas, o que significa que o perfil dos
alunos da UFRJ se mantém: jovens de
classe média para a alta, brancos e, na-
turalmente, maioria oriunda de bons
colégios da rede privada.
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O Núcleo de Solidariedade Técni-
ca (Soltec), da Escola Politécnica da
UFRJ, está organizando o Projeto Uso
Consciente de Resíduos (Procure)
para criar uma cooperativa na Vila
Residencial. O Procure está sendo de-
senvolvido em conjunto com repre-
sentantes do Laboratório de Instru-
mentação e Fotônica (LIF), Labora-
tório de Fontes Alternativas de Ener-
gia (Lafae), estudantes de biologia e
catadores de materiais recicláveis,
moradores da Vila Residencial. “Es-
tamos trabalhando para tratar os re-
síduos da UFRJ de forma sustentável,
pensando o lixo como forma de tra-
balho e renda, produção de energia e
preservação do meio ambiente”, diz
a estudante de engenharia ambiental

Soltec organiza projeto
para Vila Residencial

e auxiliar de pesquisa do Soltec, Eliza
Chagas.

Segundo a coordenadora-execu-
tiva do Procure, Helô Borges, o pro-
jeto pretende investigar as possibi-
lidades para a criação de uma coo-
perativa de materiais recicláveis. Por
isso, o primeiro passo do projeto é a
formulação, em conjunto com a As-
sociação de Moradores da Vila Resi-
dencial (AmaVila), de um questio-
nário a ser respondido pelos mora-
dores. “A fase inicial do projeto é
exploratória, na qual mapearemos
as atividades dos catadores e da ca-
deia produtiva, que, dentre outros
fatores, apresentará a quantidade e
qualidade de resíduos produzidos
em toda a UFRJ. Com base nisso, sa-

beremos se a matéria-prima será ca-
paz de alimentar uma cooperativa,
que pretende ser uma fonte de tra-
balho e renda”, diz.

O Procure, que está em constru-
ção, tem como metodologia primor-
dial a participação dos principais ato-
res do projeto que é a comunidade.
Por isso, os catadores propuseram a
realização de um evento na Vila, que
ocorreu no dia 19, para que a comu-
nidade pudesse conhecer os seus ob-
jetivos. “A concepção do projeto é a
troca de experiências solidárias. Por
isso, precisamos do empenho dos
moradores, porque sem eles o proje-
to não será concretizado”, afirma o
estudante de engenharia ambiental e
bolsista do Soltec, Rodrigo Takahashi.

Soltec
De acordo com a auxiliar de pes-

quisa do Soltec, Eliza Chagas, o núcleo
é multidisciplinar e tem como objetivo
apoiar e desenvolver projetos sociais e
solidários, para gerar trabalho e renda
para a promoção dos direitos huma-
nos. “O Soltec ajudou na formulação
da disciplina Gestão de Projetos So-
ciais (GPS), na qual os alunos desen-
volvem estudos exploratórios que po-
dem virar projetos de pesquisa de ex-
tensão”, diz. Atualmente, o núcleo de-
senvolve, entre outros trabalhos, pro-
jetos em Macaé, na Cidade de Deus e
na Vila Paciência. Mais informações
sobre os projetos da Soltec no site
www.soltec.poli.ufrj.br. ou na Escola
Politécnica da UFRJ.

EXTENSÃO

Foto: Niko Júnior

Cerca de 400 pessoas participa-
ram de assembléia convocada pelo
Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Estaduais (Sintuperj)
indignadas por causa do corte sala-
rial anunciado pelo reitor Nival de
Almeida. Segundo o Sintuperj, na as-
sembléia foi determinado que a gre-
ve permanecerá por tempo indeter-
minado. O ato do reitor causou per-
plexidade pelo fato de o governo es-
tadual ter perdido o recurso enca-
minhado contra a liminar obtida
pelo Sintuperj e pela Associação de
Docentes da Uerj (Asduerj), junto à
17ª Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Rio. A liminar determina o
pagamento integral do salário dos
grevistas.

O reitor anunciou a medida na ses-
são do Conselho Superior de Pesqui-
sa e Extensão (CSEPE). Ele disse ter
autorizado a execução da folha de
pagamento discriminatória – com
desconto de 13 dias e código 19, fal-
tas por greve, não justificadas. O cor-
te foi executado imediatamente. “É
muito grave o ato do reitor. Esperá-
vamos isso do governo e não do rei-
tor. Ele passa por cima das delibera-
ções da comunidade e da Justiça”,
afirmou a coordenadora de Impren-
sa e Divulgação do Sintuperj, Maria
do Socorro Melo de Matos.

Uerj: Sindicato denuncia reitor
Pagamento irregular

De acordo com o assessor de im-
prensa da Asduerj, Sérgio Franklin de
Assis, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração e Restruturação (Sare) en-
viou uma folha de pagamento irregu-
lar, pois não passou pelos trâmites le-
gais da universidade. “Esta folha foi
construída fora da Uerj. Esta atitude
do reitor abre mão da autonomia uni-
versitária e oficializa a intervenção do
governo na universidade”, diz.

Por isso, na quarta-feira, ocorreu a
primeira assembléia comunitária com
representantes dos três segmentos, es-
tudantes, docentes e técnicos-adminis-
trativos, que aprovaram uma moção
de repúdio à Reitoria. De acordo com o
coordenador jurídico do Sintuperj, José
Thompson, decidiu-se ainda que o
Conselho Universitário, órgão máximo
deliberativo da Uerj, faça uma auto-
convocação, que é possível através de
abaixo-assinado com assinaturas dos
conselheiros, já que a Reitoria há tem-
pos não o convoca. “Vamos acompa-
nhar a reunião do CSEPE (acontece
nesta segunda-feira) que discutirá o ca-
lendário do vestibular, para garantir
que não ceda às pressões e continue
com a anulação do vestibular”, afirma.

A próxima assembléia comunitá-
ria será na quarta-feira, 21 de junho,
às 16h, na Capela Ecumênica da Uerj. JORNADA. O governo estadual desrespeita trabalhadores da universidade
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Patrimônio valioso
Dedicação profissional é um dos segredos da preservação do acervo do Museu Nacional

Marcos Romero Xavier, 41
anos, recebeu uma placa por
sua dedicação durante os 17
anos em que está no Museu.
Ele integra a equipe da ofici-
na e é o faz-tudo. Foi pego de
surpresa com a homenagem.
“Não esperava. Fui trocar de
roupa e pegar a minha espo-
sa para ir ao coquetel (ela
nunca vai) e tive esta. Fiquei
muito feliz. Mas acho que isso
deveria ser feito com vários
colegas que também ralam
comigo.”

A museóloga e o colaborador
Mara Regina Leite é a che-

fe do Serviço de Assistência
ao Ensino. É o setor que de-
senvolve um trabalho educa-
tivo com o acervo do Museu
e do parque da Quinta da Boa
Vista, com visitas por alunos
das escolas públicas e treina-
mento de professores. Apai-
xonada pelo Museu, pelos
projetos desenvolvidos para
os alunos das escolas públi-
cas, seus olhos brilham ao
mostrar a exposição e a parte
que ajudou a fazer. “Pena é
que não tenhamos biólogos
suficientes para desenvolver
mais projetos. O Alexandre
Soares, que é biólogo forma-
do, nos ajuda como colabo-
rador voluntário.” Ele é labo-

O Museu Histórico Nacio-
nal, criado em 1922, é um dos
mais importantes do Brasil.
Reúne um acervo de cerca de
12 milhões de peças, e guar-
da as maiores coleções da
América Latina em Ciências
Naturais e Antropológicas,
além de um valioso acervo
bibliográfico. Em comemora-
ção aos seus 188 anos, o Mu-
seu abriu duas exposições
dia 5 de junho – Arqueologia
Pré-Colombiana e Culturas
Mediterrâneas: Afrescos de
Pompéia – com mais de 500
peças que remontam ao le-
gado cultural deixado pelos
povos que habitaram a Amé-
rica Latina, antes da coloni-
zação espanhola, e a Europa.
As exposições públicas sobre
Ciências Naturais e Antropo-
lógicas foram criadas para di-
vulgação de resultados das
pesquisas realizadas e para
atender à educação formal e
informal da comunidade.

Apesar de todo esse pres-
tígio, o Museu sofre com a
crônica falta de espaço e de
funcionários. Não tem orça-
mento próprio e mantém-se
com o apoio de fundações,
empresas e da Associação
dos Amigos do Museu. So-
freu vários revezes ao longo
dos anos e vem passando

ratorista do Departamento de
Entomologia e faz as visitas
pela Quinta com os alunos.

As biólogas
Edina Maria Martins tra-

balhava como estagiária em
1986 e entrou para o quadro
da universidade em 1990.  Por
conta da deficiência de bió-
logos, tem o auxílio da biólo-
ga prestadora de serviço Ma-
rilene Silva e dos estagiários
Bruno Pires e Luiz Gustavo
Fernandes. Na produção da
exposição, contou com a aju-
da também de Carlos Morei-
ra e Willian Lima, na parte
gráfica e na informática. “Aca-
bamos fazendo um pouco de
tudo”, diz, satisfeita com o re-
sultado final do trabalho.

A oficina
O pessoal da oficina cor-

ta, prega, monta, ilumina. São
as peças-chave da manuten-
ção do Museu e no respaldo
às exposições.

A organizadora
A pesquisadora Thereza

Baumann é chefe da Museo-
logia desde 1998 e atualmen-
te assessora da direção. Mu-
seóloga e historiadora, foi
quem organizou as duas ex-
posições sobre Arqueologia

por um processo de recupe-
ração desde 2003. O Museu
e quem nele trabalha cole-
cionam muitas histórias no
aprazível cenário da Quinta
da Boa Vista, no bairro de
São Cristóvão. E, com certe-
za, não estaria de pé sem a
dedicação de seus profissio-
nais. O Jornal do SINTUFRJ
esteve no Museu para apre-
sentar ao público estes tra-
balhadores que agem nos
bastidores das maravilhosas
exposições que encantam as
crianças e que fazem sonhar
os adultos. São cerca de 170
mil visitantes ao ano.

A equipe
O quadro permanente é

de 78 docentes e  172 técni-
cos-administrativos. As ativi-
dades de pesquisa contam
como apoio de 485 estagiá-
rios. De 2000 a 2002 a equipe
do Museu produziu mais de
mil publicações técnico-cien-
tíficas.

O homenageado
Para destacar a importân-

cia do trabalho dos funcio-
nários do Museu Nacional,
por ocasião da comemoração
dos 188 anos, no dia 5 de ju-
nho, quando da inauguração
das duas novas exposições,

Pré-Colombiana e Culturas
Mediterrâneas. A verba foi
conseguida através de seu
projeto de pesquisa para a
Fundação Vitae. Ela cita nome
a nome os participantes, pro-
fessores, especialistas, cola-
boradores, prestadores de
serviço e integrantes da equi-
pe que trabalha para a reali-
zação das exposições, alguns
também nestas duas últimas.
“Costumo sempre colocar o
nome de todos que partici-
pam da produção da exposi-
ção. É uma forma de valori-
zar a contribuição de cada
um. Geralmente isso passa
ao largo.”

As exposições
Arqueologia Pré-Colom-

biana – Composta por um
acervo em que a maioria das
peças é inédita ao público,
incluindo uma múmia Ay-
mara, a mostra traz as ori-
gens da populações ameri-
canas e conta um pouco da
história da ocupação das
Américas. Grande atrativo
são os tecidos pré-colom-
bianos.

Culturas Mediterrâneas –
O destaque são quatro afres-
cos da cidade de Pompéia
que foram trazidos ao Rio em
1855.

NO MUSEU. À esquerda, detalhe da
exposição de Arqueologia Pré-
Colombiana. Acima, Romero,
homenageado. Acima, ao lado, o
pessoal da Oficina. À direita, de blusa
laranja, as biólogas Edina e Marilene
acompanhadas de estagiários. Na
extremidade direita, Thereza Baumann
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