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A história das lutas dos trabalhadores no Brasil

Curso será na quarta e quinta-feira. Inscrições podem ser feitas até o meio-dia desta terça.
Atividade faz parte das comemorações pelo Dia do Funcionalismo Público.

Na sexta haverá festa de confraternização a partir das 16h no Espaço Cultural. Página 2

Delegado Sindical

de Base
Aposentados se reúnem às 10h desta quarta, dia 25, na subse-

de do Sindicato no HU, para eleger seus representantes no Con-
selho Sindical de Base. Na reunião será apresentado o novo
integrante da Coordenação dos Aposentados, Alexandre Bote-
lho. Página 3

O mágico do vidro
O técnico-administrativo Nelson Campos Barbosa, vi-

dreiro, é responsável pela produção de cerca de 400 peças
mensais para os laboratórios de pesquisa da universidade.
Nelson foi uma das atrações da Semana de Ciência e Tecno-
logia na UFRJ, que reuniu centenas de pessoas, especial-
mente estudantes do ensino fundamental e médio.
Páginas 9, 10 e 11.

CPV valoriza o

conhecimento
Página 5

Capela do

Hesfa é

restaurada
Página 7

IPPMG: novo

diretor

apresenta

seus planos
Página 6

Direção da

UFRJ vai

discutir

chopadas
Página 4

Por dentro do

SINTUFRJ

Disputa acirrada
A Coppe derrotou a Poliquímica pelo elástico placar de

4  a 1 na última quarta-feira. CLA e CCS dividem a lideran-
ça no Campeonato de Futebol dos Servidores. Página 12

Fotos: Niko Júnior
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doispontos

Muitos sindicalizados estão surpresos
pela ausência de matérias e discussão no
Jornal do SINTUFRJ sobre as eleições. Nes-
te momento em que as eleições presiden-
ciais e para governador vão para o segundo
turno no dia 29 de outubro, continua o Jor-
nal do SINTUFRJ ausente deste debate po-
lítico. Evidentemente que não é esqueci-
mento nem omissão do Conselho Editorial
e a categoria merece uma explicação.

Como é de conhecimento de todos, a
diretoria do SINTUFRJ biênio 2006-2008 é
composta de forma proporcional e, assim
como em outros anos, este assunto foi le-
vado à assembléia geral, quando da dis-
cussão para a plenária da Fasubra. Por de-
cisão de assembléia, nossa posição é a de
não apoiar nenhum candidato nas eleições
de 2006. Por este motivo as matérias vincu-
ladas no Jornal do SINTUFRJ foram apenas
informativas do pleito, tanto sobre o pro-
cedimento quanto sobre os resultados do
primeiro turno. Esta decisão reflete a difi-
culdade em apresentar matérias ou publi-
car textos que poderiam por fim expressa-

O SINTUFRJ e as

Eleições 2006
rem a defesa deste ou daquele candidato,
ou posição política. Para garantir o aprova-
do pela assembléia, optou-se pela linha in-
formativa.

Pela internet, e pela imprensa em ge-
ral, os sindicalizados ao SINTUFRJ estão
tendo acesso a inúmeros textos sobre as
diversas posições existentes no movimen-
to sindical.

A Diretoria Executiva do SINTUFRJ con-
tinuará na sua postura de defesa intransi-
gente da autonomia e independência a
qualquer partido ou governo, assim como
na defesa intransigente da universidade
autônoma, pública, gratuita e democrática
e por uma sociedade mais justa e igualitá-
ria, princípios estes expressos no Estatuto
do SINTUFRJ e chama o conjunto dos sin-
dicalizados a participarem de mais um mo-
mento da democracia brasileira compare-
cendo às urnas e fazendo a sua parte neste
processo.

Conselho Editorial

EDITORIAL

FGTS
O próximo plantão do advogado será no dia 25 de

outubro, quarta-feira, a partir das 10h30.

Ministro da Educação vem à UFRJ
Em debate organizado pela UNE sobre a expansão do

ensino superior público federal, a UFRJ receberá no dia
25/10, as 17h, no Teatro de Arena, na Praia Vermelha, o
ministro da Educação, Fernando Haddad.

CCS: eleições
As inscrições de candidatos técnico-administrativos

para a eleição de dois representantes e dois suplentes
para o Conselho de Coordenação do CCS vão até o dia 31
de outubro.

As negociações para regularização dos trabalhadores NES
continuam. Durante os últimos meses houve um completo
silêncio sobre o assunto e a diretoria do SINTUFRJ entregou
um ofício em setembro, em mãos, no MEC e MPOG solicitando
respostas e a instalação de um grupo de trabalho, composto
por representantes do MEC, MPOG, UFRJ e SINTUFRJ, para
apresentar concretamente uma proposta. Na última terça-fei-
ra, dia 17, a coordenadora-geral do SINTUFRJ, Ana Maria Ri-
beiro, participou de uma reunião na Secretaria de Recursos
Humanos do MPOG com o Sr. Wladimir Nepomuceno e a Sra.
Maria do Socorro do MEC em que a proposta do GT apresenta-
da pelo SINTUFRJ foi aceita e a primeira reunião se realizará
no dia 30/10 em Brasília. O GT será composto por duas pes-
soas  de cada representação e se debruçará na documentação
existente, com análise dos documentos e processos existentes.

Após esta reunião o SINTUFRJ convocará os trabalhado-
res NES para um encontro com a Reitoria da UFRJ.

Dando continuidade às discussões sobre o Plano de
Desenvolvimento da Carreira e com o objetivo de sociali-
zar o Seminário da CIS e o Encontro Jurídico da Fasubra,
o GT-Carreira do SINTUFRJ se reúne nesta terça-feira às
14h na subsede do HUCFF. O grupos de trabalho do
SINTUFRJ são abertos a todos os sindicalizados e é uma
estrutura assessora da Diretoria Executiva do SINTUFRJ.
Participe!

GT-Carreira
se reúne dia 24/10

GT-NES é instituído

Com o objetivo de discutir o desafio de conciliar as necessidades de atenção à saúde
com as mudanças de pensamento determinadas pelo avanço das ciências biológicas, será
realizado o II Ciclo de Debates sobre Direito e Saúde. O evento ocorrerá todas as quartas-
feiras, do dia 25 de outubro ao dia 29 de novembro, exceto no feriado do dia 15, das 18h às
20h, no Salão Moniz de Aragão do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, na Praia Vermelha.

Os debates respeitarão à seguinte programação: 25/10 – A saúde como mercadoria, 8/
11 – Os avanços científicos e o prolongamento da vida, 22/11 – Universidade, história e
formação dos profissionais de saúde: são eles preparados para os desafios? e 29/11 –
Cidadania, saúde e avanços tecnológicos.

Debate direito e saúde

NPC: vídeos
O Núcleo Piratininga de

Comunicação (NPC), em par-
ceria com o Circuito Estação e
o Museu do Paço Imperial,
realizará a mostra de vídeos
populares no dia 28, no Sindi-
cato dos Professores de Enti-
dades Particulares. O evento
é destinado a professores e
alunos da rede pública e pri-
vada de ensino para estimu-
lar o uso de vídeos como fer-
ramentas pedagógicas.

Encontros Acadêmicos
A IV Jornada de Pesquisa e Intercâmbio do Núcleo

Interdisciplinar de Pesquisa e Intercâmbio para Infância
e Adolescência Contemporâneas tem como objetivo dis-
cutir a pesquisa-intervenção com crianças e adolescen-
tes. O evento será nesta segunda-feira, 23, às 9h, no Salão
Pedro Calmon.

Arte contemporânea
O Núcleo de Cultura e Tecnologia da Imagem da Escola

de Comunicação realiza uma série de encontros com artis-
tas para debater o painel da arte no Brasil e no mundo.
“Que é arte contemporânea?” é o tema desta sexta-feira, 27
de outubro, às 13h, no Salão Pedro Calmon, Fórum de
Ciência e Cultura, Praia Vermelha. A coordenação é do
professor André Parente e da professora Kátia Maciel.

Solenidade
Entrega do título de Professor Emérito da UFRJ ao

professor Jorge Xavier da Silva, dia 24 de outubro, terça-
feira, às 18h, no Salão Pedro Calmon do Fórum de Ciên-
cia e Cultura, Praia Vermelha.

Programe-se
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FORMAÇÃO POLÍTICA

urso faz parte das atividades
que vão marcar a semana

em que se comemora o Dia
do Funcionalismo Público e

que irá incluir, na sexta-feira, dia 27,
festa de confraternização no Espaço

Cultural. As inscrições podem ser
feitas até o meio-dia desta terça-

feira na sede e subsedes do Sindicato,
ou através da página da entidade
na internet (www.sintufrj.org.br).

Classe operária e sua história

Veja o programa do curso
- Da economia agroexportadora ao nascimento da indústria. As primeiras organiza-

ções, as condições de trabalho, as primeiras greves, o nascimento dos sindicatos.
- Da República Velha a Getúlio Vargas: as leis trabalhistas e a legislação sindical de

Vargas.
- A situação política e os trabalhadores, do fim da 2ª Guerra Mundial ao golpe de 64.
- A ditadura, a resistência e a explosão das greves, em 1978.
- O nascimento do Novo Sindicalismo e a criação da CUT.
- O renascimento dos partidos, as Diretas Já, a Nova República e a eleição de Collor.
- A nova realidade da classe operária: reestruturação produtiva, desemprego e os sindi-

catos.
- A introdução do neoliberalismo, no Brasil, de Collor a FHC.
- O governo FHC até as vésperas do governo Lula (2002).

Os servidores da UFRJ te-
rão, nesta semana – em que
se comemora o Dia do Fun-
cionalismo Público (sábado,
dia 28 de outubro) –, a chan-
ce de fazer um mergulho na
trajetória da luta da classe tra-
balhadora. O curso na quarta
(dia 25) e na quinta (dia 26),
das 9h às 17h, no auditório
da biblioteca do Centro de
Ciências da Saúde (CCS), vai
ser ministrado pelo coorde-
nador do Núcleo Piratininga
de Comunicação (NPC), Vito
Giannotti. “História das Lu-

tas dos Trabalhadores no
Brasil” abordará a história
das lutas da classe operária,
no Brasil, do final do século
XIX ao começo do século XXI,
da República Velha, na pri-
meira metade do século, até
o governo FHC, na véspera
da chegada do PT e de Lula
ao poder. As inscrições po-
dem ser feitas até as 12h des-
ta terça-feira, dia 24. O curso
e a confraternização foram
organizados pela Coordena-
ção de Formação, Educação
e Cultura do SINTUFRJ.

C

Os aposentados vão eleger os seus re-
presentantes na manhã desta quarta-feira
(às 10h), dia 25, ao Conselho Sindical de
Base. Na reunião desta segunda-feira, dia
23, a diretoria do SINTUFRJ vai definir o
calendário de reuniões nas unidades e os
critérios para a fixação do calendário elei-
toral. Na sexta-feira, dia 27, a Coordenação
de Políticas Sindicais vai se reunir com os
candidatos a delegado sindical e interessa-
dos no processo eleitoral. A reunião será às
14h na subsede do Sindicato no HU. As elei-
ções de representantes devem acontecer até
o dia 30 de novembro.

Veja os companheiros que querem re-
presentar os aposentados (que têm direi-

Conselho
Sindical de Base
Aposentados vão indicar, nesta quarta-feira, dia 25,

seus representantes no Conselho

to a 7 delegados) no Conselho: Marylena
Barreiros Salazar, Paulo Roberto Ferreira,
Helena Vicente Alves, Maria Teresa Ribei-
ro de Oliveira, Rosilda Pereira Genovese,
Arnaldo Gonçalves Bandeira, Paulo do
Carmo, Débora Oliveira da Silva, Jorge
Totta de Castro, Bettina Alice Laufer Cala-
fate (suplente).

PAUTA – Além da eleição, na reunião
será apresentado o novo coordenador da
pasta, Alexandre Botelho dos Santos. A pau-
ta também inclui ações judiciais e assuntos
gerais. Ao final da reunião, os aposentados
receberão informes sobre a excursão orga-
nizada pela coordenação.
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Na segunda-feira, 30 de
outubro, às 9h, será realizada
uma plenária de decanos e
diretores de unidades para
discutir um assunto polêmi-
co, mas necessário: a realiza-
ção de chopadas dentro dos
campi da universidade. Essas
festas recentemente motiva-
ram um explosivo relatório da
Divisão de Segurança (Diseg).
Na sexta-feira passada foi re-
alizada a chopada da Enge-
nharia Mecânica, com vários
patrocinadores. A realização
desses eventos divide a opinião
da comunidade universitária.
Na página do Sindicato na in-
ternet (www.sintufrj.com.br)
uma enquete apura a opinião
de estudantes, funcionários e
professores sobre o assunto.

PROIBIR É ERRO – Atra-
vés de e-mail ao SINTUFRJ, o
estudante Jefferson Pereira
Caldas dos Santos admite
ocorrer excessos nas chopa-
das. No entanto, afirma que a
proibição pura e simples é
um atestado de incompetên-
cia. “Realmente ocorreram
excessos, e para que esses ex-
cessos sejam minimizados

COMPORTAMENTO

Cúpula da UFRJ vai
discutir chopadas

Realização das festas na universidade divide opinião da comunidade universitária

acho que seria coerente, por
parte da Reitoria, a normati-
zação das chopadas com a
imposição de alguns itens a
serem cumpridos visando à
segurança do patrimônio da
UFRJ e dos alunos. Proibir é
um erro, e já foi feito isso an-
tes de maneira autoritária e
demagógica pelo interventor-
reitor Vilhena.”

Para o estudante, o certo é
regulamentar, e acrescenta
que, “se o problema é o alto
consumo de bebida alcoóli-
ca, a proibição das chopadas
em nada vai mudar, pois no

Mangue, na Vila dos Mo-
radores e no Clube do Cenps
eles não podem proibir a ven-
da e o consumo”. Segundo
Jefferson, cabe aos alunos
mobilizarem-se para cons-
cientizar o corpo estudantil
sobre a importância de se
curtir as coisas sem “aloprar”
e ir à reunião do dia 30 com
uma proposta para regu-
lamentar as chopadas. O es-
tudante critica ainda o SIN-
TUFRJ, afirmando que o Sin-
dicato tem “massacrado o
corpo discente fazendo sen-
sacionalismo gratuito”.

PREOCUPAÇÃO – O in-
tegrante do Diretório Acadê-
mico de Enfermagem, Pedro
Leonardo Oliveira, em carta
à Divisão de Segurança, ex-
pôs sua preocupação quan-
to às festas organizadas por
um grupo de alunos do cur-
so. Procurado pelo Jornal do
SINTUFRJ, ele afirmou que
tudo o que foi relatado, tan-
to pelos jornais do Sindica-
to quanto pelo da ADUFRJ,
e o descrito no relatório da
Diseg, é verdade. “Não tem
nada de sensacionalista. Eu
já fui testemunha destas fes-

Cursos sobre logística pública
Estão abertas de 16 a 31 de outu-

bro as inscrições para os cursos so-
bre componentes do Programa de
Logística Pública, que serão minis-
trados no mês de novembro e início
de dezembro, no campus da Ilha do
Fundão. A iniciativa é resultado da
parceria entre a Escola Nacional de
Administração Pública e a UFRJ, atra-
vés da Coordenação de Desenvolvi-
mento Profissional (Codep), e podem
se inscrever funcionários da univer-
sidade e de outras instituições fede-
rais, porque os cursos são de caráter
setorial e não institucional.

Cronograma
O programa é composto de cinco

módulos com carga horária total de
80 horas (carga horária por módulo
16 horas e carga horária diária 8h).
Veja abaixo:

Formação de Pregoeiros: Pregão
Eletrônico (1ª turma) – 20 vagas – 8 e
9 de novembro.

Legislação Aplicada à Logística de
Suprimentos: 30 vagas – 16 e 17 de
novembro.

Elaboração de Editais para Aqui-
sições no Setor Público: 30 vagas – 21
e 22 de novembro.

Sistemas Eletrônicos de Compras:
20 vagas – 23 e 24 de novembro.

Formação de Pregoeiros: Pregão
Eletrônico (2ª turma) – 20 vagas – 27
e 28 de novembro.

Registro de Preços: 20 vagas – 30/
11 e 1/12.

EXIGÊNCIAS – Para participar dos
cursos sobre Pregão Eletrônico, Sis-
temas de Compras e Registro de Pre-
ços, os interessados deverão procu-
rar o Cadastrador (ou Ordenador) e
habilitar a sua senha SIASG para o
ambiente de treinamento SIASG.

Mas para o curso de Registro de Pre-
ços é necessário, ainda, que o candida-
to procure o Cadastrador (Ordenador)

e habilite a sua senha SIAF para o am-
biente SIAF educação. Atenção: todas
essas exigências precisam ser cumpri-
das antes do começo das aulas.

INSCRIÇÃO – Na Codep/UFRJ, de
acordo com as seguintes instruções:

1 – Enviar e-mail para Codep
(codep@sr4.ufrj.br) que enviará ao
candidato, também por e-mail, a fi-
cha de inscrição.

2 – Preencher e enviar por e-mail
à Codep a ficha de inscrição.

3 – A Codep retornará ao candida-
to, através de e-mail ou telefone, a
confirmação de inscrição, local das
aulas, horário e outras informações
pertinentes aos cursos.

tas e digo que todas as cenas
que foram descritas real-
mente acontecem.”

Pedro Leonardo, que se
forma em dezembro, explicou
que tomou a iniciativa de
mandar a carta para ficar bem
claro que não há nenhum en-
volvimento do Diretório Aca-
dêmico em eventos como as
chopadas. “A finalidade da
entidade não é a de promover
festas, tampouco desta natu-
reza. Nossa entidade é políti-
ca e trabalha em prol da uni-
versidade pública. Por isso
mesmo lutamos muito para
conscientizar nossos colegas
quanto à responsabilidade e
ao compromisso por ser um
estudante de uma universida-
de pública brasileira.”

O estudante se disse es-
candalizado com a atitude de
colegas da sua área que in-
centivam estes tipos de festas.
“Nós, profissionais de saúde,
temos que ter preocupação e
compromisso com a vida, e
essas festas da forma como
acontecem são uma ameaça à
vida.” Para ele, é preciso dis-
cutir uma forma mais saudá-
vel de confraternização.

LEI SECA. A direção da UFRJ proibiu a comercialização de bebidas no prédio da Reitoria

Foto: Niko Júnior
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Cerca de 200
alunos - funcionários,
seus dependentes e
trabalhadores de outros
sindicatos filiados à
CUT - encaram
diariamente, inclusive
aos sábados, as carteiras
das salas de aulas que o
Pré-Vestibular do
SINTUFRJ ocupa no 4º
andar do IFCS, no
subsolo do bloco L do
CCS, para aprender
mais do que os
costumeiros macetes dos
cursinhos para passar
no vestibular.
Seus professores querem
que o aluno aprenda o
valor do conhecimento.
“Não é dar apenas
condições para que
alguns entrem para a
universidade. Isso é
conseqüência. O que o
Sindicato promove é
aumento na bagagem
de vida e do
conhecimento dos
alunos”, avalia o
professor Miguel
Arcanjo.
No IFCS, há duas
turmas com aulas das
18h às 21h50; no
Fundão, as duas turmas
têm aulas das 16h às
20h. As turmas têm 50
alunos em média, com
faixa etária entre 25 à 65
anos. Os professores se
dedicam para que o
trabalhador, há muito
afastado dos estudos,
saiba que tem tanta
chance quanto seus
colegas mais novos e
retome a capacidade de
estudar.
“A gente gosta de
trabalhar com esse
público. Nossa
experiência de tantos
anos nos dá convicção
de que o sujeito pode
dar esse passo”, diz o
professor Barroco.
O objetivo central é a
auto-estima do aluno:
“Quando este encontra
um grupo de professores
disposto, num ambiente
afetivo e solidário, se
sente mais à vontade”,
diz Sandra Bragatto.

Um pré-vestibular que
valoriza o conhecimento

PIONEIRO
Segundo Sandra, profes-

sora de Inglês, este foi desde
o início um projeto pioneiro:
“Há vários similares, mas o
nosso tem um corte muito
específico: está na origem do
curso defender a universida-
de pública e a idéia de colo-
car o aluno de classe popular
dentro dela.”

O grupo começou com es-
tudantes, em 1986. Sandra,
Barroco e Miguel eram da
UFRJ, Elaine da UniRio e Iara
da UFF. Todos de universi-
dades públicas, que cresce-
ram profissionalmente a par-
tir do Pré-Vestibular, uma
idéia da ASUFRJ que teve
apoio de bolsas de Extensão.
“Nós deixamos de ser estu-
dantes e fomos contratados
profissionalmente em 1990.
Isso deu regularidade ao tra-
balho. Como bolsistas, tería-
mos que sair a cada dois anos
e não teríamos construído o
que é hoje. O SINTUFRJ tem
o mérito de ter investido nes-
se grupo.”

ELES CONSEGUEM!
Barroco, professor de Quí-

mica, doutorando em Educa-

ro sempre inserir o conheci-
mento de Física mostrando
que há um processo históri-
co, econômico e político que
vai dar condições para o in-
divíduo desenvolver ciência,
e que não só depende da ge-
nialidade.”

MAIOR ORGULHO
Iara Barros, desde 1989 no

grupo, “com o maior orgu-
lho”, implantou a Orientação
Profissional, com a proposta
de desmontar o ideário neo-
liberal de que vencem os me-
lhores: “A pessoa tem que se
esforçar, mas tem que ter
oportunidades.”

Formada em Pedagogia e
Psicologia, discute com estu-
dantes cada profissão, rela-
ção candidato-vaga, horári-
os em que são oferecidos e
desfaz mitos para que façam
uma opção conseqüente.

Ela busca ainda estimular
a permanência no curso, para
que os alunos não se deixem
levar pelas dificuldades, que
são imensas – “muitos traba-
lham o dia todo e à noite o
cansaço é grande”.

RECONHECIMENTO
Cláudio Cândido, hoje

amigo de Miguel, era vigi-
lante e pagodeiro. “Na pri-
meira vez que o vi em sala,
fazia exercícios com dificul-
dade. Perguntei o que pre-
tendia fazer. Queria ser ad-
vogado, juiz. Era vigilante e
estudava dentro da cabine,
no calor, com esforço. Afi-
nal passou para Direito na
UFRJ. Hoje está formado.
Esse tipo de figura é que
aparece em nosso curso.
Hoje o camarada conquis-
tou seus sonhos”, conta o
professor.

O TIMÃO
Miguel Arcanjo – Física;

Barroco (Waldmir Nascimen-
to de Araújo Neto) – Quími-
ca; Roberta  Almeida Pereira
– Matemática; Sandra Bragat-
to – Inglês; Elayne Cristine de
Souza – Biologia; Simone Bas-
tos Guterres – Geografia; Car-
la Danielli dos Santos Perei-
ra – Português e Literatura ;
Ana Elisabeth Dreon de Al-
buquerque – Espanhol; Elí-
sia Silva Maia – Redação e
Política e Sociedade; Darlan
Montenegro – História; Iara
Maria Barros – Orientação
Profissional.

ção na USP, explica que a
missão principal do projeto
é retomar no aluno a capaci-
dade de aprender a estudar.
Sem esquecer de desenvol-
ver o conhecimento necessá-
rio ao vestibular: “Os alunos
têm que aprender a se dedi-
car, negociar com a família e
o chefe no trabalho a possi-
bilidade de estudar. O sujei-
to está em geral há muito
tempo afastado da escola e
tem que ser conquistado
para cumprir essa tarefa de
superar dificuldades.” E eles
conseguem. Há alunos de 60
anos que com toda dificul-
dade conseguem passar.

VISÃO DE MUNDO
Miguel Arcanjo, professor

de Física, diz que um dife-
rencial importante é que o
curso tenta contemplar dife-
rentes níveis de formação das
pessoas: nós temos como
objetivo não só aprovar no
vestibular, mas fazer com
que o indivíduo tenha pos-
tura crítica diante do conhe-
cimento.”

Outro diferencial é a di-
mensão política dada ao en-
sino das disciplinas: “Procu-

EQUIPE. Carla Danielli, Iara, Miguel, Barroco e Sandra – professores empenhados num  projeto muito especial



6
 –

 J
O

R
N

A
L
 D

O
 S

IN
T
U

F
R
J 

–
 N

o
 7

3
9
 -

 2
3
 a

 2
9
 d

e
 o

u
tu

b
ro

 d
e
 2

0
0
6
 -

 w
w

w
.s

in
tu

fr
j.

o
rg

.b
r

ENTREVISTA/Diretor do IPPMG

O professor Marcelo Land
foi eleito recentemente para a
direção do IPPMG – num plei-
to com chapa única, da qual
participaram 60% do corpo
social, com 87% de aprovação
entre os técnicos-administra-
tivos, 93% dos alunos e 100%
nos professores. O total foi de
94% de votos.  Land toma pos-
se nesta quarta-feira, dia 25,
em solenidade no IPPMG.

Mas a experiência na di-
reção evidenciada no sufrá-
gio não começou agora. Ele
era vice-diretor na gestão
passada e assumiu a direção
do IPPMG quando o profes-
sor Antônio Ledo ganhou a
direção da Faculdade de Me-
dicina. Ele mostra o envolvi-
mento com a instituição em
frases como: “Setor público
eficiente é uma garantia para
a cidadania”.

Land se formou em Me-
dicina na UFRJ em 1985 e fez
concurso interno em 1990.
Esteve em todos os segmen-
tos funcionais – NES, presta-
dor de serviço, técnico-ad-
ministrativo, e passou a pro-
fessor em 1998, após con-
cluir o doutorado em Saúde
Coletiva.

Uma de suas metas foi o
saneamento das dívidas. E
diz que a situação financeira
do IPPMG é, de fato, muito
melhor do que há quatro
anos. “Atribuímos isto a uma
série de medidas administra-
tivas tomadas desde a gestão
do professor Luiz Afonso, tal
como o credenciamento da
oncologia pediátrica, que au-
mentou progressivamente os
recursos extrateto. No entan-
to, o ponto crucial foi a con-

Repensar o sistema hospitalar

tratualização dos Hospitais de
Ensino, que se seguiu à certi-
ficação.”

Mas ele diz que é preciso
ser cauteloso com o entusi-
asmo: “As necessidades de
custeio dos hospitais são
crescentes e não estão claras
ainda as regras do reajuste
dos contratos ou, mesmo, se
haverá recursos orçamentá-
rios para reajustá-los. Temos
que agir como José na época
das vacas gordas e melhorar
a nossa eficiência operacio-
nal, usar melhor os recursos
e torcer para que se estruture
no MEC uma política de re-
posição do quadro funcional,
que está diminuindo pro-
gressivamente.”

Ele acha necessário re-
pensar o sistema hospitalar
da UFRJ: “Há problemas que
são estruturais para todo o
SUS, e a UFRJ tem pessoas
capacitadas para encontrar as
soluções necessárias. Seria
como se a UFRJ visse a me-
lhoria progressiva do seu sis-
tema hospitalar como um gi-
gantesco projeto acadêmico

intra-institucional.”
O problema da gestão de

pessoas é o calcanhar-de-
aquiles, e o diretor aponta um
fenômeno particular: “É uma
espécie de roubo parcial de
cérebros e talentos. No nos-
so caso, não perdemos as
pessoas para outras institui-
ções, mas não conseguimos
retê-las exclusivamente para
nós. O ideal seria podermos
utilizar inteiramente a força
de trabalho das pessoas em
nossa instituição.”

Para ele parece inevitável
considerar a reestruturação
do espaço físico hospitalar e
alianças estratégicas com vá-
rias entidades de saúde e en-
sino “para que o nosso cui-
dado, ensino e pesquisa se-
jam múltiplos, abrangentes e
conectados com a nossa so-
ciedade”.

Propostas
O novo diretor quer inves-

tir mais em gestão de conhe-
cimento. “É uma concepção
de gestão bem interessante
para instituições como a nos-

sa. Administrá-lo, registrá-lo
e promovê-lo é estratégico
em um mundo em que a in-
formação é uma das dimen-
sões mais revolucionárias de
hoje”, afirma.

O outro eixo é o das pes-
soas: “O fator humano tem
que ser visto como uma so-
lução e não um problema.
Investir nele foi a maior pro-
messa de nossa campanha e
continuamos a desenvolvê-
lo. Acreditamos que deve-
mos lutar ainda mais pela
melhoria de nossa carreira e
pela possibilidade de com-
plementá-la com uma políti-
ca de desempenho para to-
das as categorias. Precisamos
voltar a ter um orgulho qua-
se místico em sermos funcio-
nários públicos.”

 
Folha dos hospitais no MS

Marcelo Land acha que,
se existe alguma força polí-
tica no Brasil querendo que
a folha de funcionários dos
hospitais do MEC seja trans-
ferida para o Ministério da
Saúde, está equivocada e

deve ser combatida: “Temos
de lutar para que as necessi-
dades de nosso segmento
sejam tratadas com especifi-
cidade pelo MEC. Transferir
o problema para o MS não
resolve nada. É uma pana-
céia que só traz mais confu-
são ao debate.”

O diretor crê que o que
está por trás disto é uma dis-
cussão não declarada sobre
a reforma do Estado brasi-
leiro: “Acho que os termos
do debate têm de ser explici-
tados antes que propostas
como esta sejam feitas. A
princípio, sou do partido dos
funcionários públicos abne-
gados e acho que um setor
público eficiente é uma ga-
rantia para a cidadania. Não
temos visto muitos governos
investindo sistematicamen-
te nisto. Apenas gostaria de
lembrar uma coisa. Falam
muito de um choque de ges-
tão no setor público no Bra-
sil, mas como faremos isto
de uma forma refletida e con-
seqüente sem investirmos
nas pessoas?”

Professor acredita
que a proposta de
transferência da

folha dos
hospitais para o

Ministério da
Saúde esconde

discussão sobre
reforma do Estado

e deve ser
combatida

MARCELO LAND. “Setor público eficiente é uma garantia para a cidadania”, sustenta o novo diretor do IPPMG

Foto: Niko Júnior
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PATRIMÔNIO

Capela do Hesfa é restaurada

A arquiteta responsável
pela restauração da Capela
de São Francisco de Assis,
Dalva de Castro, afirma que
o trabalho foi difícil e de-
morado: levou cerca de cin-
co anos. Funcionária há
doze anos no Hesfa, ela diz
que foi testemunha da luta
das direções para restaurar
o prédio, que encanta pela
beleza arquitetônica, mais
entristece pela degradação.
Apesar da reforma da cape-
la, o prédio carece de obras
estruturais urgentes.

“Restaurar um espaço sa-
grado, recompor um audi-
tório abandonado e uma ca-
pela em ruínas era um enor-
me desafio, ainda mais sem
verbas. Contamos então
com a ajuda do artista Ciro
Barcelos, que há anos re-
presentava a vida de São
Francisco de Assis nos pal-
cos, e da diretora do Hesfa
na época, Ângela Abreu.” A
atuação da funcionária em
todo o processo foi funda-
mental para a realização da
obra da capela, cuja inau-
guração será celebrada em
missa solene, dia 27 de ou-
tubro,  às 10h, na Av. Presi-
dente Vargas, 2863, Cidade
Nova (entrada pela Rua
Afonso Cavalcante, 20).

Mobilização
Depois que conheceu a

capela, o artista Ciro Barce-
los iniciou, no final do ano
2000, uma campanha para
atrair pessoas e angariar
fundos para a sua restaura-
ção. Paralelamente a esse
trabalho, Dalva preparou,
com estagiários de arquite-
tura e uma ex-aluna da EBA,
um book  com os estudos
preliminares com o orça-
mento da obra. Mas o ano
terminou sem nenhuma si-
nalização de verba. No ano
seguinte o artista trouxe de
volta ao palco do Teatro Ser-
rador a peça “São Francisco
de Assis”, e continuou pe-
dindo ajuda para o restauro
da capelinha. O seu traba-

Inauguração será celebrada em missa solene às 10h de sexta-feira, 27 de outubro

lho chegou ao conhecimen-
to do senador da República
Pedro Simon, devoto do
santo, que veio até o Hesfa
para conhecer a capela e de-
pois recebeu em Brasília
Dalva e Ângela Abreu. “Com

Quando o artista soube, não enten-
deu a situação e se desligou do proces-
so. Dalva assumiu então a empreitada
em 2003. O plano diretor ficou pronto
com a concordância de todos os órgãos
responsáveis e foi apresentado à Reito-
ria da UFRJ. Apesar da aprovação, a ver-
ba captada para o restauro ficou reduzi-
da e Dalva foi obrigada a fazer outro
projeto, adaptando-o à verba disponí-
vel. E foi convidada a professora Edna
das Graças Assunção Freitas,
engenheira da Universidade
Federal Rural do Rio de Janei-
ro, para ajudar nos cálculos
estruturais do novo projeto.
Para que isso pudesse acon-
tecer, foi assinado um convê-
nio entre as duas universida-
des, que saiu em portaria no
início de 2004 instituindo uma
Comissão para elaboração do
projeto de execução do res-
tauro da Capela São Francis-
co de Assis da UFRJ.

Dalva assume a empreitada

nossa ida ao Ministério da
Cultura tivemos todas as
orientações necessárias, e
com o book apresentado re-
cebemos o número que nos
possibilitava captar verba”,
conta Dalva.

Já em 2002 Ciro Barcelos
monta outro show, “Cânti-
co das Criaturas”, nas de-
pendências do Hesfa, e nes-
te mesmo ano a UFRJ,  atra-
vés do Hesfa, assina um
convênio de Cooperação

Acadêmica Técnico-Cientí-
fica e Cultural com a Frater-
nidade Apostólica Toca de
Assis, possibilitando desta
forma que as irmãs da Toca
de Assis pudessem dar as-
sistência aos moradores de
rua no espaço próximo à ca-
pela. Nesta mesma época,
Ciro consegue uma  verba
de R$ 200 mil com os Cor-
reios, e o contrato de patro-
cínio foi firmado com a
Fujb, em dezembro. “Infe-
lizmente o patrocínio che-
gou como ‘Elaboração de
Projeto de Restauro do Hos-
pital-Escola São Francisco
de Assis’ e não como ‘Res-
tauração da Capela’. Isso
porque o IPHAN (Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), órgão
fiscalizador de bens tomba-
dos (como é o caso do Hes-
fa), não permite que se res-
taure nenhum espaço antes
que se apresente o plano
diretor, ou seja, o estudo de
Restauro do bem como um
todo”, explica Dalva.

 “Nesta caminhada e junto com os
conceitos adquiridos através da pesqui-
sa, entendi, absorvi e penso ser de gran-
de valia as orientações dadas pelo
Iphan, por isso a partir de 2000 não dei-
xei de ouvir e seguir todas as orienta-
ções do arquiteto José Aguilera, pois,
além de técnico do Iphan, ele é um pro-
fundo conhecedor do prédio que abri-
ga o Hesfa”, declara Dalva. Uma de-
monstração de dedicação que envol-

TRANSFORMAÇÃO. Paredes em ruínas foram transformadas pela força de vontade

Fotos: Divulgação

Antes Depois

veu todo o processo pôde ser percebi-
da no vitrô, que conta uma cena da vida
de São Francisco de Assis, instalado na
porta interna da capela. Passa emoção
e paz. Ele foi confeccionado por seis
alunos da EBA/UFRJ com a orientação
do artista artesão George Sliachticas.

A  arquiteta revela que está sendo
criado um grupo formado por funcio-
nários do Hesfa e um outro grupo da
Igreja de Santana para levar a “mis-

são” de cuidar da capela, e
manda um recado: “Deixo
aqui a sugestão de que se
ative o convênio com a Fra-
ternidade de Aliança Toca de
Assis, possibilitando a volta
das “irmãzinhas”, uma vez
que com o  espaço reforma-
do não se corre mais o risco
de cair pedaços de telha e
ferir os usuários de tão no-
bre missão, própria dos en-
sinamentos deixados por
São Francisco de Assis.”ESTUDOS. Imagem que antecedeu a execução das obras
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Os problemas de seguran-
ça nos laboratórios da UFRJ,
que já causaram muitos da-
nos e colocam em risco a vida
de estudantes, professores e
funcionários, têm sido contro-
lados pela Coordenação dos
Programas de Pós-Graduação
de Engenharia (Coppe). A
unidade  criou com a decania
do Centro de Tecnologia
(CT), em 2003, a Central de
Emergência e Brigada de In-
cêndio para prevenir e com-
bater acidentes nas instala-
ções do CT com um investi-
mento considerável na con-
tratação de firma especializa-
da e na compra de equipa-
mento.

São 22 brigadistas volun-
tários distribuídos pelos cor-
redores e áreas próximas ao
CT, sob supervisão de bom-
beiros civis em plantão 24
horas por dia. Na central fica
concentrada a comunicação,
materiais e equipamentos. O
destaque do trabalho que
vem sendo desenvolvido sob
a gerência e a supervisão da
Assessoria de Sistemas da
Qualidade, ligada à Direto-
ria-Adjunta de Desenvolvi-
mento, é a criação de meca-
nismos para prevenção. Diag-
nóstico, vistorias e manuten-
ção são os principais alvos
da equipe da Assessoria (três
técnicos-administrativos e
quatro estagiários).

CONCENTRAÇÃO – Na
Coppe existem 118 laborató-
rios, e apesar do controle, os
profissionais lidam diaria-
mente com os problemas de
infra-estrutura existentes nos
prédios da universidade. “Hi-
drantes, mangueiras, caixas
d’agua e rede elétrica são crí-
ticos. Tentamos evitar que os
acidentes aconteçam, ou pe-
los menos minimizá-los.
Uma prova é que tivemos vá-
rios casos de incêndio, a bri-
gada foi acionada e resolveu
o problema logo no início”,

SEGURANÇA

Coppe age para prevenir
incêndios em laincêndios em laincêndios em laincêndios em laincêndios em laborborborborboraaaaatóriostóriostóriostóriostórios

Problemas de infra-estrutura nos prédios são responsáveis pelas situações de risco

diz o engenheiro químico
Carlos Eduardo Borges.

“A parcela da educação no
quesito segurança é funda-
mental também. Até para pla-
nejar a construção dos labo-
ratórios que cresceram de-
sordenadamente e surgem a
cada dia. É uma questão cul-
tural que está ligada à quali-
dade e passa pelo meio am-
biente, mas que infelizmente
ainda precisamos estabelecer
na nossa universidade”, ava-
lia a chefe da Assessoria Ro-
sane Detommazo Muniz. O
terceiro integrante da equipe
é Gastão Crespe, que é res-

O espaço onde funciona a Central
de Emergência e Brigada de Incêndio, a
sala 111 do Bloco I, cedido pela decania
do CT, foi fruto do esforço do funcioná-
rio Jorge Xavier, já falecido. Ele sempre
lutou pelas condições de segurança no
local de trabalho, e a placa de localiza-
ção da Central faz justa homenagem ao
servidor. Depois dos incêndios ocorri-
dos no NCE em 1992 e no LADEQ (Es-
cola de Química) em 2001, houve refor-
ço na melhoria das instalações e condi-
ções de trabalho na Coppe.  Só de rou-
pas de proteção, chamadas de aproxi-
mação, a Coppe investiu R$ 160 mil.

Os brigadistas são seguranças da
empresa prestadora de serviço da
Coppe que se apresentaram como
voluntários. Segundo a Assessoria de
Sistemas, houve ampla divulgação
para a inscrição dos interessados que
deveriam participar do curso obriga-

ponsável pelo gerenciamen-
to da Brigada.

Os três técnicos-adminis-
trativos que integram a Co-
missão de Risco instituída este
ano pela Reitoria atualmente
fazem o curso Inspetor de Ris-
co de Incêndio, organizado
pela PR-4, para implementar
novas propostas à Brigada. Le-
vantamento da segurança nos
laboratórios através de ques-
tionários, controle e coor-
denação periódica de mais de
400 extintores, cursos e pales-
tras, distribuição de informati-
vos são as ações que vêm sen-
do realizadas pela equipe.

Central: esforço de funcionário
tório, e o público que atendeu ao cha-
mado foi o da Segurança. José Simião
Alves de Oliveira, 54 anos, é um deles.
Ostenta com orgulho o button de briga-
dista no alto dos seus mais de 30 anos de
trabalho na área de segurança. “Traba-
lho aqui na Coppe há quatro anos. Fui
voluntário porque soma no currículo e
adquire-se mais experiência. E digo que
a idade não influi, pois estou com tudo
em cima”, declara bem-humorado.

Socorro ao IMA
A troca de experiências e a união de

esforços entre as unidades da UFRJ
para enfrentar os riscos nos laborató-
rios são uma frente a ser criada na uni-
versidade, reflete a assessora Rosane
Muniz. Um exemplo de como a siste-
matização de brigadas de incêndios
pode ser uma saída para combater os
acidentes ficou claro na ajuda da Bri-

gada da Coppe ao incêndio no labora-
tório do Instituto de Macromoléculas,
no início de setembro.

O fogo, causado pelo vazamento de
substância química, foi controlado pela
brigada, que usou cerca de 30 extinto-
res próprios. “Tive que voltar à Central
para pegar também o equipamento de
respiração devido aos gases tóxicos.
Quando os bombeiros chegaram, es-
tava tudo sob controle, e pudemos com
segurança informar sobre todo o qua-
dro existente”, explica o bombeiro ci-
vil Marcelo Camillo, 39 anos, 19 anos
de profissão. Foi o caso mais grave que
pegou em três meses de trabalho na
Coppe. “Agora, o material que mais uso
é a mala de primeiros socorros”, com-
plementa, ao falar dos casos que tem
atendido na Central de Emergência
devido ao trabalho de prevenção. “É o
que tem que ser priorizado.”

 CARLOS E ROSANE: investimento em ações preventivas INVESTIMENTO. Equipamentos e roupa especial

Fotos: Niko Júnior
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O hangar desativado da
UFRJ, no Parque do Catalão, se
transformou, durante quatro
dias, num grande espaço multi-
disciplinar de difusão de diferen-
tes saberes, só que com um dife-
rencial em relação às salas de
aulas tradicionais: todas as teo-
rias ensinadas eram de imediato
colocadas em práticas pelos alu-
nos. Um verdadeiro deleite para
os milhares de estudantes do en-
sino médio e fundamental, de
escolas públicas e particulares
do Rio de Janeiro, que passaram
por lá de quinta a domingo,
numa média de 400 crianças e
adolescentes a cada duas horas.
Talentos da Escola de Música e a
UFRJ Jazz Ensemble, sob a batu-
ta do maestro José Rua, garanti-
ram a trilha sonora da algazarra
juvenil.

Outra maneira que a UFRJ

tos Dumont foi a inspiração
para as atividades de divulga-
ção científica em todo o país, e
a Semana de Ciência e Tecno-
logia procurou estimular a cria-
tividade e inovação, duas qua-
lidades presentes no caráter do
precursor da aviação. O evento
acontece anualmente no mês de
outubro, desde 2004, quando
foi criado por decreto presiden-
cial. A UFRJ mobilizou 400 es-
tudantes de graduação de vá-
rias áreas e 60 técnicos-admi-
nistrativos e professores para
dar conta das 52 atividades, re-
alizadas de 16 a 22 de outubro
no Fundão.

O evento foi também a opor-
tunidade para que pesquisado-
res e outros profissionais da uni-
versidade mostrassem seus ta-
lentos e dedicação à instituição,
como o vidreiro Nelson Campos
Barbosa, que há 20 anos é um
dos responsáveis pela produção
de cerca de 400 peças mensais
para os laboratórios de pesquisa
da universidade. No estande de
hialotecnia, ele mostrou para a
garotada como se manuseia um
maçarico e, misturando oxigênio,
gás e ar comprimido, se derrete e
se dá forma a uma placa de vi-
dro.

Técnicos-
administrativos
organizaram
e coordenaram
as atividades

Painel de

conhecimento
O técnico-administrativo respon-

sável pelo Projeto Memória do Sis-
tema de Bibliotecas e Informação
(Sibi), Antonio José Barbosa, auxi-
liado pela pesquisa realizada para
sua tese de mestrado, reuniu 80 fo-
tos recuperadas do acervo do Escri-
tório Técnico da Universidade
(ETU) de 1950 a 1953, e matérias de
jornais da década de 1950, para con-
tar como foi problemática a defini-
ção do local de construção da UFRJ.

A exposição foi completada por
réplicas de projetos da década de
1930 de arquitetos como Lúcio Cos-
ta, Le Corbusier e até de Piacenti (ar-
quiteto de Mussolini). “Nessa época
a área escolhida era a Quinta da Boa
Vista, depois de descartada a Urca.
Cada modelo proposto tinha a ver
com o tipo de universidade que se
queria para o Brasil”, informou.

COSMOS, ESCULTURAS E LI-
VROS – O astrônomo Rundsthen, do
Observatório do Valongo, montou
um planetário inflável com capaci-
dade para até 30 crianças. Lá dentro,
era projetado o céu, onde os estu-
dantes aprendiam sobre as estrelas
e um pouco da mitologia grega. Alu-
nos da Escola de Belas Artes organi-
zaram uma oficina para modelagem
em argila. A Faculdade de Letras le-
vou prensa e furadeira para o han-
gar para ensinar como se produz um
livro e em várias línguas. O projeto
Papo Cabeça da Maternidade-Esco-
la e o Instituto de Puericultura Mar-
tagão Gesteira, que é levado às co-
munidades, deu uma aula à criança-
da sobre como devem evitar a con-
taminação por doenças sexualmen-
te transmissíveis e a gravidez na ado-
lescência. Nesse estande, os futuros
profissionais da área de saúde mos-
traram ter criatividade ao utilizarem
uma vela de sete dias para escul-
pirem o órgão reprodutor masculi-
no, com o pavio representando a
ejaculação.

O Departamento de Parazitolo-
gia do Instituto de Biofísica foi uma
atração à parte ao demonstrar, pelo
bem da humanidade, a interação en-
tre dois insetos: a barata e a vespa.
“A interação ocorre ao se fazer a tro-
ca de 15 baratas por uma vespa, que
é o inimigo natural da barata, e não
tem ferrão e nem interage com o ho-
mem. A barata coloca ovos dentro
de uma bolsinha e as larvas da ves-
pa se alimentam desses ovos, elimi-
nando do ecossistema a barata do
esgoto que representa sérios pro-
blemas de saúde pública”, explicou
a professora Suzete Bressan.

encontrou de mostrar ao pú-
blico parte de sua produção
científica e de arte, dentro do
que se propôs a Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia,
que é popularizar o conheci-
mento científico e as várias for-
mas de fazer cultura, foi unir-
se às demais instituições e ir
onde o povo está: nas praças e
nos transportes de massa,
como num trem que parte da
Central do Brasil em direção à
Baixada Fluminense e numa
barca que faz a travessia Rio-
Niterói. Locais transformados
em laboratórios e oficinas, num
convite irrecusável ao aprendi-
zado e à construção de consci-
ências. Todas as atividades fo-
ram organizadas por técnico-
administrativos.

HOMENAGEM – No ano em
que se comemora o centenário
do vôo do 14-Bis, Alberto San-

UFRJ socializa
conhecimentos

CRIANÇAS E ADOLESCENTES. Estudantada se divertiu e aprendeu nas oficinas

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

SEMANA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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Para os estudantes da Escola
de Comunicação, a atividade no
hangar e no Trem-Escola serviu
também como uma aula prática
de jornalismo, além da socializa-
ção do conhecimento com as cri-
anças e adolescentes. Nos dois es-
paços eles produziram matérias e
documentários para tevê, exibin-
do todo o aparato necessário,
como câmaras, ilhas de edições e
microfones.

Já para parte dos alunos do Ins-
tituto de Química, a Semana de
Ciência e Tecnologia ajudou na
divulgação do projeto de recicla-
gem com garrafas PET, latas  e pa-
pel, materiais que são vendidos
para cooperativas comunitárias e
o dinheiro ajuda nas despesas do
instituto. Mas a iniciativa tem ain-
da outros objetivos: “Estamos pro-
curando fazer uma reeducação do
pessoal na UFRJ, que é ignorante
em relação ao tratamento do lixo,

Experiência em
todos os campos

Fora do galpão, cerca de 200
alunos da Escola de Educação
Física e Desportos fizeram a fes-
ta da garotada com uma cama
elástica, a oficina de corporeida-
de, que lembrava movimentos
do vento com malabares colori-
dos, pernas de pau para provo-
car a sensação de sair do chão,
muro de escalada e travessia em
ponte móvel de corda e madeira
e tirolesa, a cadeirinha que corre
pendurada a um cinto de segu-
rança. Tudo isso misturado a ca-
poeira e dança do maculelê. Ati-
vidades que não eram só brinca-
deiras, mas que ajudaram as cri-
anças a adquirir senso de segu-
rança, leveza e a conhecer  um
pouco sobre a cultura negra. E
quando a chuva permitia, a ofi-
cina de navegação proporciona-
va um passeio de lancha na Baía
de Guanabara, acompanhado de
noções sobre navegação.

Instituto de
Química mostra
projeto de
reciclagem com
garrafas PET

Integração

profissional

garante

sucesso do

avento
O sucesso da participação da UFRJ

na Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia foi resultado do trabalho de
equipe de um grupo de técnicos-ad-
ministrativos, de várias unidades, que
atuaram na organização do evento,
dentro e fora da universidade, assim
como superintendente-geral da Pró-
Reitoria de Extensão, Isabel Cristina
Alencar de Azevedo, responsável pe-
las atividades no hangar, no Tanque
Oceânico e no Centro de Ciências Ma-
temáticas e da Natureza (CCMN), do
coordenador da Divisão de Cultura e
Esporte, Marco Antonio Felipe, Jane
Frank Pereira e da diretora da Divisão
de Educação, Cleide Lima, entre ou-
tros profissionais da Extensão. Parti-
ciparam também a diretora-executiva
da Casa da Ciência, Fátima Brito, que
coordenou os eventos integrados, a
superintendente da Divisão Cultural
do Fórum de Ciência e Cultura, Maria
Dias, e a coordenadora do Sibi, Paula
Cotta de Mello. Muitos outros profis-
sionais fizeram dobradas nas últimas
semanas paraque tudo desse certo.

Atuaram na divulgação dos even-
tos nas escolas do entorno da UFRJ 20
alunos do Programa Conexões dos
Saberes. Para facilitar o acesso dos
escolares e do público em geral ao
Fundão, três ônibus da universidade
buscavam os passageiros em pontos
da Avenida Brasil, e também foi refor-
çada a circulação dos ônibus inter-
nos. Segundo Isabel, a Pró-Reitoria
de Extensão pretende, uma vez por
mês, reunir unidades da UFRJ para
um trabalho aberto às comunidades,
dando continuidade ao que já vem
sendo desenvolvido em torno do tema
mar, desde 2003. “A gente é de um
estado com uma extensão enorme de
litoral, mas não utilizamos porque
não tem marina pública e os barcos
são muito caros. Falta política que in-
centive usufruir o litoral do ponto de
vista econômico e cultural. Por isso,
também, a idéia de criarmos o Museu
do Mar”, antecipou Isabel.

Para Isabel, é possível dar conti-
nuidade ao lema e objetivos da Se-
mana: “Proporcionar prazer pelas
descobertas científicas, popularizan-
do os feitos em laboratórios. Mostrar
à população que ciência não é uma
exclusividade dos cientistas, qualquer
um pode buscar esse conhecimento.”

e também melhorar a estética da
universidade”, acrescentou Carlos
Eduardo Farias Cândido, do 6º pe-
ríodo.

HORTAS COMUNITÁRIAS –
Funcionários da Prefeitura da
Cidade Universitária levaram
mostras das hortas comunitá-
rias que cultivam no local de tra-
balho, inclusive em garrafas PET
e tubos de PVC, e vários objetos
de uso pessoal, doméstico e de-
corativo feitos com materiais re-
cicláveis. “Fazemos isso para re-
forçar o espírito cooperativista
entre nós, e essa prática ainda
funciona como uma terapia anti-
estresse”, definiu a geógrafa Ma-
ria Aparecida Inêz Moreira Mo-
raes. Vinicius Paiva Guedes, alu-
no do mestrado da Geotecnia
Ambiental, se uniu a eles para
apresentar a fórmula e o prepa-
ro de um adubo à base de poda
de árvores e restos de comida.

HORTAS comunitárias
cultivadas por funcionários da
Prefeitura. Abaixo, reciclagem
com garrafas PET
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UM DIA PARA NÃO ESQUECER. No Catalão, eles foram o
centro das atenções

AO SOM DO JAZZ. A UFRJ
Jazz Ensemble, sob a batuta
do maestro José Rua,
garantiu a trilha sonora

PELO OLHAR DO MICROSCÓPIO. Grupo de
estudantes maravilhados, com a curiosidade

despertada para novas descobertas

SONHO DE ESCULTOR. Oficina de argila
organizada por alunos da Escola de Belas Artes

NOTA 10. Grupo de técnicos-administrativos que
atuaram com inovação e criatividade

O mundo
mágico do saber

CONTRARIANDO A
GRAVIDADE. Imagem

impressionante de agilidade
do professor com a criança

no centro do galpão

VÔO ORIENTADO.
Alunos da Escola
de Educação Física
fizeram a festa
da garotada
com exercícios
surpreendentes

BRINCANDO NO VENTO.
No hangar desativado no Parque do
Catalão, estudante exibe habilidade
na coreografia com fitas coloridas

SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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A segunda rodada do
Campeonato de Futebol dos
Servidores esquentou o cam-
po da Prefeitura na última se-
mana. O time do CLA venceu a
equipe da Vila Residencial por
2 a 0. A COPPE deu uma gole-
ada na Poliquímica de 4 a 1. A
disputa entre os times da Pre-
feitura e do HUCFF ficou em-
patada em 2 a 2. Na tarde
de sexta-feira o CCS derrotou
a equipe da Reitoria por 2 a 1.
A partir do dia 25, os jogos
também serão disputados no
campo da Coppe.

  O CLA lidera a Chave A
com 6 pontos após vencer
duas partidas. A liderança da

CLA e CCS dividem liderança

Chave B é da COPPE, que ob-
teve uma vitória e um empa-
te, e soma 4 pontos. O arti-
lheiro isolado da competição
é Robson, do CLA, com 4 gols.
Na Chave A o lanterninha é a
equipe da DISEG, que não
somou pontos e está com sal-
do negativo de 4 de gols. A
Vila Residencial também não
somou pontos e está com 2
pontos de saldo de gols ne-
gativos.

Na Chave B o time da Po-
liquímica segura a lanterna.
Além de não somar pontos,
tem saldo negativo de 3 gols.
A equipe da Praia Vermelha
não somou pontos, mas está

SINTUFRJ ganha a taça da disciplina

COPA DA FASUBRA

A seleção do SINTUFRJ
recebeu o Troféu de Equipe
Disciplinada da Copa Fasu-
bra, realizada em Goiânia.
Apesar do desempenho da
equipe com jogos sem vio-
lência e com o espírito de
união, o time acabou desclas-
sificado na primeira etapa por
saldo negativo de gols. Na
abertura e no final do evento
a companheira Marlene Or-
tiz – falecida recentemente –
foi homenageada por sua tra-
jetória de luta política.

O primeiro jogo disputado
pelo SINTUFRJ foi contra os
técnicos-administrativos da
Universidade Federal de Uber-
lândia (UFU). Segundo os co-
ordenadores de esporte do
Sindicato que viajaram com o
time, o jogo terminou empate
(1 a 1) porque o juiz anulou
um gol legítimo, que foi con-
firmado pelo bandeirinha. “Os
jogadores ficaram revoltados.
No final do jogo fomos recla-
mar com o juiz e ele pediu des-
culpas pelo erro. Mas isso não

mudou o nosso placar”, disse
Jorge Pierre.

No dia seguinte, a seleção
do Sindicato jogou contra o
time da Universidade Federal
Fluminense (UFF) e ganhou a
disputa pelo placar de 1 a 0. A
vitória deixou os jogadores
animados, mas a classificação
dependia do empate entre
UFU e a UFF, que já estava
eliminada. A UFF jogou com o
time reserva contra a UFU e
perdeu por 4 a 2. Com esse
resultado o SINTUFRJ foi des-

classificado por saldo de gols,
pois obteve um gol a menos
que a UFU.

ORGANIZAÇÃO - Mas a
coordenação já pensa na pró-
xima Copa Fasubra. Por isso,
cobrará mais planejamento
dos organizadores do even-
to, porque os atletas do Sin-
dicato ficaram instalados sem
o mínimo de conforto e ha 39
km de distância do Clube do
Sindicato dos Trabalhadores
da Universidade Federal de
Goiás (Sintufg), onde os jo-

gos foram realizados. “A or-
ganização nos garantiu que
os alojamentos eram exce-
lentes, mas quando chega-
mos ao local notamos que
as acomodações eram de
péssimas condições. Recla-
mamos com os organizado-
res da Copa, que nos disse-
ram que deveríamos pedir
o dinheiro de volta para o
alojamento. Mas isso não
era possível porque foram
eles que acordaram o espa-
ço”, disse Jorge Ignácio.

em melhor situação que a
Poliquímica, pois obteve ape-
nas 1 ponto de saldo de gol
negativo. Com a vitória sobre
a Reitoria, o CCS assume a li-
derança da chave com 6 pon-
tos ganhos, com mais 2 pon-
tos que a equipe da Coppe.

3ª RODADA - Na 3ª etapa
do campeonato o CLA en-
frentará a equipe da DISEG,
no dia 24 de outubro. No dia
25, a disputa será entre a
COPPE e a Praia Vermelha.
O HUCFF jogará contra a
Vila Residencial no dia 26.
Encerrando a 3ª rodada, a
Reitoria joga contra a Poli-
química.

A partir do dia 25, os jogos
também serão disputados
no campo da Coppe

HOMENAGEM. A equipe da Poliquímica homenageou na
quarta-feira a memória da companheira Marlene Ortiz, que
integrou os quadros do Instituto de Química. No embate
com o time da Coppe, a Poliquímica foi derrotada com
facilidade. E, agora, é lanterna no campeonato

Fotos: Niko Júnior


