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Dirigentes da Fasubra defendem condução da greve

LUIZ  ANTÔNIO PAULO HENRIQUE VERA MIRANDA

Reitor vai aos
conselhos

A maratona de debates empreendida pelo reitor na universidade
chega ao conselhos esta semana. Na quarta o debate será no CEG e na
sexta no CEPG. Na semana passada, nas várias reuniões os questiona-
mentos se repetiram. A data esperada é quinta-feira, dia 18, quando o
projeto elaborado pela Reitoria será submetido à apreciação do Conse-
lho Universitário. PÁGINAS 4 E 5

Vale: 12 milhões no
plebiscito

Resultado será divulgado nos dias 8 e 9 de outubro. PÁGINA 6

Saúde Suplementar
Entidade só tomará posição sobre convênio com a Caurj depois da

realização do seminário. PÁGINA 6

Medo viaja de ônibus
Passageiros da linha de integração Fundão-Estação do Metrô são

alvos freqüentes de assaltos. PÁGINA 7

MST: jornada nacional de luta
Na semana da jornada nacional de luta pela reforma agrária milhares de sem-terra fizeram mobilizações

em 10 estados. No Rio, eles ocuparam a sede do Incra (foto). PÁGINA 6

Celebração na Vila
A comunidade da Vila Residencial celebrou o Dia do Idoso com um café da manhã. Moradores que

participam do programa de exercícios físicos deram um exemplo de crença na vida ativa e saudável. PÁGINA 2

PRESTANDO CONTAS

UFRJ. Mais de 30 mil alunos estudam na universidade que hoje discute o seu futuro

GOVERNO PRIVATIZA FLORESTAS. PÁGINA 8

PÁGINA 3
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Dia do Idoso na Vila Residencial
O Dia do Idoso foi comemora-

do em alto estilo na quinta-feira,
27, na Vila Residencial. Idosos e
membros da comunidade que par-
ticipam de um programa de exer-
cícios físicos para a terceira idade
realizaram um café da manhã
com sucos e frutas para festejar a
vida. A atividade foi prestigiada
pelo prefeito da Cidade Universi-
tária, Hélio de Mattos. O professor
da Escola de Educação Física, Ar-
mando Alves de Oliveira, que in-
tegra um programa de extensão
da unidade, também esteve pre-
sente. Os coordenadores do SIN-
TUFRJ Francisco de Assis (geral) e
Afonso Rodrigues (aposentados)
marcaram o apoio da entidade ao
programa desenvolvido na Vila,
cuja associação também está en-
volvida.

O programa é coordenado pelo
estudante de educação física e mo-
rador da comunidade Cláudio

Correia. “Trata-se de uma inicia-
tiva da qual participam entre 30 e
40 pessoas, sem limite de idade”,
explicou Cláudio. Vários aposen-
tados da UFRJ acordam cedo du-
rante três dias da semana (terças,
quartas e quintas) para fazer gi-
nástica. Entre eles está Maria Eli-
zabeth, carinhosamente chama-
da de Beth, de 59 anos, e que tra-
balhou mais de 20 anos no Escri-
tório Técnico da Universidade
(ETU). “É muito bom para todo
mundo”, ela testemunha.

O ambiente na manhã de quin-
ta na Vila foi de festa comunitária.
Até as crianças que participam da
escolinha de futebol do Sindicato
foram ao café da manhã. O profes-
sor Armando fez rápido discurso,
elogiando o programa e chaman-
do atenção para a importância da
atividade física para manter o cor-
po saudável. “Não somos terceira
idade ou melhor idade. Na verdade

somos pessoas especiais”, disse Ar-
mando, que aproveitou para ofere-
cer algumas dicas técnicas. Ele se
colocou à disposição sempre que
necessário para colaborar com Cláu-
dio, que também conta com a par-

Fotos: Niko Júnior

ceria da professora Carla Nascimen-
to, do Sindicato.

O prefeito Hélio de Mattos tam-
bém ofereceu o apoio da Prefeitura
Universitária. “Fiz questão de vir
aqui, celebrar com vocês esse mo-

mento”, disse Hélio. O integrante
da Coordenação de Aposentados do
SINTUFRJ, Afonso Rodrigues, 79
anos, disse que tem uma grande
ligação com a Vila, onde, inclusi-
ve, festeja o seu aniversário.

CELEBRAÇÃO. Atmosfera de vida saudável no Dia do Idoso festejado na Vila Residencial

Todo ano cerca de duzen-
tas mil mulheres morrem em
decorrência de complicações
por abortos mal sucedidos em
clínicas clandestinas. Esta já
é uma infeliz realidade no Bra-
sil, país que ocupa o terceiro
lugar no ranking mundial de
mortalidade materna, a maio-
ria em decorrência de abortos.
Para tentar minimizar esses
traumas, a União Nacional dos
Estudantes (UNE) lançou cam-
panha pela legalização do
aborto. A data escolhida foi 27
de setembro, um dia antes do
Dia Latino-Americano e Cari-
benho de Luta pela Legaliza-
ção do Aborto, comemorado
no dia 28. “Esta campanha é a
favor da vida das mulheres que
hoje morrem por não terem
condições legais de decidir
pela sua maternidade. Quem
hoje se diz a favor da vida ao
defender o aborto como um
crime está negando a vida da
mulher”, disparou a presiden-

Aborto livre e seguro
te estadual do PCdoB, Ana
Rocha.

Segundo Analu Faria, da
Marcha Mundial de Mulheres,
a questão do aborto passa
pela luta de classes. Segundo
ela, hoje quem morre são
mulheres pobres, que preci-
sam abortar por não terem
condições financeiras de sus-
tentar seus filhos. “O aborto
recai de maneira diferenciada
nas mulheres pobres e nas
ricas. Estas recorrem aos
seus médicos particulares e
tudo se resolve de forma sigi-
losa, numa relação de confi-
ança em clínicas legalizadas”.
A presidente da UNE, Lúcia
Stumpf, afirmou que esta luta
vem em momento estratégico
para a instituição, que comple-
ta 70 anos. “O papel da UNE é
fazer este debate junto à soci-
edade, em nome de todas as
mulheres do país”. O evento
ocorreu no Salão Pedro Cal-
mon, na Praia Vermelha.

De quarta-feira, 3, até sá-
bado, 6, a UFRJ realiza uma
intensa programação intera-
tiva voltada principalmente
para a educação ambiental.
As atividades deste ano da
Semana de Ciência e Tecno-
logia estão centradas na te-
mática Terra: Amar, Compar-
tilhar, Aprender e Cuida, que
serão desenvolvidas em ofici-
nas, palestras, mostras cul-
turais, científicas e brinca-

Amil
Dental

O setor de Convênios
informa que houve redu-
ção nos planos Amil Den-
tal. A partir de outubro, os
novos valores serão os se-
guintes:
Amil Dental 1: R$ 14,45
– independente da idade.
Amil Dental 2: R$ 20,50
– de zero a 17 anos e R$
29,45 – a partir de 18 anos.

Estes valores já cons-
tarão da folha que sai no
início de novembro.

Feira de
estágios e
empregos
do CT

Cerca de dez mil pes-
soas é a expectativa de
público para a I Feira de
Estágios & Empregos do
Centro de Tecnologia da
UFRJ, nos dias 10 e 11
deste mês, das 10h às 17h,
que será realizada no audi-
tório e no hall de entrada do
bloco A da unidade. A Fei-
ra acontece durante a Se-
mana de Jornada de Inicia-
ção Científica da UFRJ, e
contará com a participa-
ção de empresas ligadas
às diversas áreas de enge-
nharia, aos setores indus-
triais da construção, ali-
mentos, petroquímica, den-
tre outros, usuários do co-
nhecimento científico e de
tecnologias de ponta, que
atuam no Rio de Janeiro.

Semana de Ciência e
Tecnologia

“Atenção Integral à Saúde
Materno-Infantil” é o curso de
especialização (lato sensu)
que a Maternidade-Escola
ministrará em três semestres
ao custo de R$ 600,00, dividi-
dos em três parcelas, aos pro-
fissionais graduados ligados à
saúde. Inscrições até 31 de
outubro. A unidade fica na Rua
das Laranjeiras, 180. Informa-
ções também pelo telefone (21)
2285-7935, ramais 260/261.

Simpósio internacional
– A Maternidade-Escola e os

professores Marcus Renato
de Carvalho e Marisa Schar-
gel Maia organizam para os
dias 25 e 26 de novembro o I
Simpósio Internacional de
Atenção Integral à Saúde Ma-
terno-Infantil “Por uma Ética
do Cuidado”. Trata-se de um
encontro científico com o ob-
jetivo de oferecer à comunida-
de do campo da saúde e à
sociedade em geral a oportu-
nidade de debater e aprofun-
dar questões relacionadas à
ética do cuidar.

Maternidade oferece curso e
anuncia simpósio

deiras, entre outras ativida-
des envolvendo quase todas
as áreas acadêmicas e de
pesquisa. Todos os anos para
realização do evento a Uni-
versidade recebe centenas
de estudantes e professo-
res, principalmente do ensi-
no médio da rede pública. O
grande centro dessas expo-
sições será o Hangar da Ci-
dade Universitária, na Ilha do
Fundão.

O grupo de samba de
raiz, formado essencialmen-
te por mulheres, se apre-
senta no auditório do Roxi-

Sururu na Roda

O Jurídico  informa que,
como os serventuários do Tri-
bunal de Justiça do  encerra-

ram a greve, o acompanha-
mento processual volta à nor-
malidade.

Jurídico informa

nho, quinta-feira, 4, às
14h30, com um convidado
muito especial: Nelson Sar-
gento. Imperdível!

A Coordenação de Exten-
são do Centro de Ciências da
Saúde (CCS) realizará o Encon-
tro Saúde e Educação para a
Cidadania, no dia 10 de outubro.
O evento acontecerá a partir das
8h30min, Auditório Paulo Roc-
co – Bloco K do CCS. Os inte-
ressados deverão preencher fi-

CCS realiza Encontro de
Saúde e Educação

cha de inscrição e enviar para o
fax 2270-1749 ou para o e-mail
extensao@ccsdecania.ufrj.br.
Caso alguma instituição queira
apresentar pôster de seu traba-
lho, deverá entrar em contato
com o telefone 2562-6704 para o
recebimento das normas. As
inscrições são gratuitas. 
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Os argumentos da Fasubra

“No momento da construção da
greve por conta do que a categoria
apresentou, foi acertado – dentro do
ponto de vista da pauta geral – o
enfrentamento. E a Fasubra come-
çou o movimento com ações e deba-
tes no início do ano diante de uma
conjuntura com um governo reeleito,
mas ainda eleito no campo demo-
crático-popular. Colaboramos e
construímos para a questão da fun-
dação estatal de direito privado e do
PLP 01, especialmente na greve em
que a Fasubra influiu muito para o
debate ser alavancado dentro de
outras categorias.

(...) Éramos contrários à quebra
da linearidade, porque para nós é um
princípio, pois se reflete para a cate-
goria se ver como um todo. Em que
pese a recuperação das perdas,
fragilizamos o nosso conceito. O
resultado da greve e como ficou a
estrutura da concepção salarial é
um ataque profundo à carreira. Hou-
ve uma desconstrução do que é
referência para carreira e o que é
importante para o serviço público. A
carreira ficou ferida. Tínhamos outra
solução, mas o que houve foi a
resolução de 2005 e 2007 que impe-
diu o debate de outra alternativa no
Comando de Greve.

A maioria dos traba-
lhadores que compare-
ceram à assembléia para
avaliar a greve encerra-
da em 10 de setembro fez
críticas à forma como foi
conduzido o movimento
pelo Comando Nacional
de Greve (CNG) e ao re-
sultado das negocia-
ções. Os três dirigentes
da Fasubra, Paulo Hen-
rique Santos, Luiz Antô-
nio de Araújo e Vera Mi-
randa, que participaram
da assembléia, rebate-
ram os questionamentos.
Diante dos representan-
tes da Federação, foi re-
afirmada a posição críti-
ca da assembléia de en-
cerramento da greve.
Nesta reunião, os técni-
cos-administrativos da
universidade fizeram
restrições ao acordo fir-
mado com o governo.

Segundo Luiz Antônio,
Paulo Henrique e Vera Miran-
da, a preocupação maior foi a
de não dividir o movimento e
iniciar a correção das distor-
ções – esta meta condicionada
à correlação de forças num
movimento grevista que já du-
rava 100 dias. Os dirigentes in-
sistiram que nunca houve a
orientação de prejudicar ou pri-
vilegiar qualquer grupo. Além
da questão salarial, eles ressal-
taram a luta política: a luta
para barrar o PLP 01 que con-
gelava os salários por 10 anos
(que parou na Câmara) e a
campanha contra as fundações
estatais de direito privado que
obteve apoio do Conselho Na-
cional de Saúde (CNS). Na ava-
liação dos diretores da Fasu-
bra, houve avanços. Mas reco-
nhecem que será preciso muita
mobilização da categoria e da
Fasubra para avançar na con-
quista dos interesses do movi-
mento e manter a carreira.

O QUE ELES DISSERAM

“Conseguimos a expansão da
tabela e a recuperação das perdas
do governo FHC, como também as
perdas do governo Lula. Em que
pese não ser o resultado que que-
ríamos, alcançamos índices varia-
dos acima da inflação: 13% na clas-
sificação C a 70%  na interpolação
com a Classe B. A Classe A com
49%, a D com 40% e a E com 30%.

(...) Esta greve demonstrou que
temos fôlego para as etapas poste-
riores e enfrentar os desafios: ter-
ceirização, desmonte do serviço pú-
blico, instituição das diretrizes de
planos de carreira, fundações esta-
tais de direito privado. Embora não
tenhamos conseguido realizar uma
luta conjunta com os SPFs, nossa
carreira serviu como espelho para
outros segmentos.

(...) A críticas constroem, mas é
importante limpar o campo para uma
reflexão: o resultado da greve não foi
fruto da submissão ao grupo de nível
superior. Foi resultado do processo
histórico da Federação que organi-
zou os servidores das universida-
des, que esteve sempre na vanguar-
da, preservando a construção cole-
tiva. A lógica do governo não era
para dar reajuste algum às classes
A, B, C ”

“Corríamos o risco de termos
nossa categoria dividida com o em-
brião de uma outra entidade. Preci-
sávamos dar resposta a isso e cons-
truímos uma estratégia. Na nossa
avaliação acertamos ao acatarmos
o ajuste do plano, decidido na plená-
ria de maio deste ano. Para nós,
esta era a questão principal, era
mais do que necessário manter a
categoria firme e sem racha, o que
poderia trazer conseqüências irre-
paráveis. Com esta avaliação, fo-
mos à greve e o conjunto da catego-
ria absorveu a lógica. Deixamos de
lado o que não pudemos construir
com a greve já fazendo água e resis-
timos ao governo. Esta ação foi
importante, pois o governo queria
fazer uma série de transformações
dentro do plano (separação das clas-
ses e dos ativos e aposentados) e a
Fasubra disse não, mantendo prin-
cípios históricos do movimento.

(...) Talvez a maior vitória da Fa-
subra seja a questão da fundação de
direito privado. Hoje as fundações
estão sendo discutidas no Brasil
inteiro e nos estados. É mérito nos-
so.

(...) Não houve autoritarismo por
parte da Fasubra. E se houve preju-
ízo na carreira, foi em 2004.

Recente decisão judicial,
fruto de ação movida pelo
SINTUFRJ, determinou o pa-
gamento do índice referente
ao Plano Verão no formato
“Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) 26,05%”. Atual-
mente está sendo pago como
“Decisão Judicial Transitada
em Julgado (DJTJ)”. A dife-
rença é que como “IPC
26,05%”, o percentual tem
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26,05%: cobrança ao MPOG
que incidir sobre toda remune-
ração e como “DJTJ” se resume
a um valor fixo no contrache-
que, que não corresponde ao va-
lor total que deveria ser pago.

Segundo a decisão judicial, se
o reitor não proceder à mudança,
corre o risco de ser preso e ter que
arcar com multa pecuniária, di-
nheiro de seu próprio bolso.

No entanto, como informou
Aloísio Teixeira na sessão do

Consuni de quinta-feira, dia 27,
nem o reitor nem o pró-reitor de
Pessoal Luiz Afonso se recusam
a dar cumprimento à decisão.
Só que a Administração Central
não tem autonomia sobre a fo-
lha de pagamento, feita no Sia-
pe (Sistema Integrado de Admi-
nistração de Recursos Huma-
nos) do Ministério do Planeja-
mento (MPOG). Foi isso que o
reitor informou ao juiz, expli-

Delegados
sindicais

cando que quem resiste a cum-
prir a decisão é a área jurídica
da Secretaria de Recursos Hu-
manos do Planejamento.

O SINTUFRJ reivindicou
que a Reitoria se remetesse ao
MPOG para dar cumprimento
da decisão judicial de modo
que o reitor, pessoalmente, não
venha a arcar com as conse-
qüências do não-cumprimen-
to da determinação da Justiça.

Os delegados sindicais
estão convocados para a
reunião que ocorrerá no dia
3 de outubro, quarta-feira,
às 14h, no auditório da sub-
sede do HU.

Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:Pauta: informes, Con-
gresso do SINTUFRJ e dis-
cussão do Projeto de Rees-
truturação e Expansão da
UFRJ.

Diante dos dirigentes, foi reafirmada a posição crítica em relação ao Comando da Greve

Fotos: Niko Júnior
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Reitor vai ao CEG e ao CEPG
A maratona de debates empreendida pelo reitor na universidade chega aos conselhos esta semana

No dia 18 de outubro, o
Projeto de Reestruturação
e Expansão da UFRJ – dis-
cutido nas últimas semanas
em toda a universidade –
vai, enfim, à apreciação do
Consuni. Não sem antes
passar por discussão no
CEG e CEPG esta semana.

Mas o que, afinal, vai ao Con-
suni, se o projeto que a Reitoria
tem apresentado tem três módulos
e dois anexos com uma enxurrada
de propostas? O reitor, seguido pela
maioria dos membros de seu esta-
fe, desde meados de setembro, este-
ve em um sem-número de reuni-
ões em unidades, conselhos de cen-
tro e audiências públicas, para de-
bater à exaustão seu projeto em
busca de apoio. Para que a UFRJ
dispute os recursos do programa do
governo de reestruturação e expan-
são das Ifes em 2008, é necessário
que haja projeto aprovado.

Na semana passada houve qua-
tro audiências públicas (no Direi-
to, na Educação Física, no CT e na
Praia Vermelha) e um debate no
Serviço Social.

Em geral cada reunião passa
de quatro horas de debate intenso
– em que Teixeira ouve paciente-
mente todas as intervenções e ano-
ta sugestões. Não ignora nem mes-
mo as pancadas duras de um grupo
de estudantes, de correntes como
Conlute e Correnteza, que também
o seguem na maratona de debates
e têm uma avaliação extremamen-
te crítica do projeto – que dizem
ser uma adesão ao Reuni do gover-
no e suas intenções para com o
ensino superior público. Foram de-
les, aliás, a maior parte das falas
no debate do CT, na quarta-feira,

dia 26, por exemplo. Com público
pequeno, de pouco mais de 50 pes-
soas, a maioria de estudantes.
Reitor quer congressoReitor quer congressoReitor quer congressoReitor quer congressoReitor quer congresso

Os estudantes apontam, prin-
cipalmente, que as verbas do Reu-
ni são insuficientes para as deman-
das da UFRJ: “20% não pagam nem
as dívidas. A proposta do governo
não é garantir ensino, pesquisa e
extensão, mas aumentar número
de vagas”, disse Esteban Crescente,
estudante de física, da Correnteza,
que iniciou uma série de falas no
mesmo tom – intensificadas por
algumas suspeitas de que a Reito-
ria iria “licitar” a Praia Vermelha.
As críticas eram alternadas por in-
tervenção de estudantes que apoia-

vam a proposta. Estes sustentam que
a Universidade de fato tem que se
aproximar da sociedade e concor-
dam que o anteprojeto vai além das
determinações do Reuni, como dis-
se o estudante de psicologia Sérgio
Duarte, da antiga gestão do DCE.

Alguns estudantes colocaram
que têm um abaixo-assinado com
mais de 4 mil assinaturas em que
reivindicam um plebiscito para que
a comunidade se manifeste contra
ou a favor do projeto.

O reitor se colocou contra o ple-
biscito. Diz que das propostas que
surgiram com o debate, defende a
idéia de um congresso interno da
UFRJ, com participação paritária.
Ele manifestou isso publicamente

nos debates da escola de Serviço
Social e no CT. A proposta, na ver-
dade, surgiu no debate com o SIN-
TUFRJ.
SuspeiçãoSuspeiçãoSuspeiçãoSuspeiçãoSuspeição

Aloísio respondeu que o clima
de suspeição é improdutivo e enve-
nena o debate. Disse que há pontos
no Reuni pelos quais sempre se lu-
tou e não se pode dizer que a uni-
versidade está sendo chantageada:
“Vamos elaborar um projeto de

universidade, apresentar ao MEC. A
obrigação da universidade é apre-
sentar suas idéias, que não se limi-
tam ao Reuni, que vai além do que
o Reuni estabelece. Também pelo
ponto de vista orçamentário. Os re-
cursos não são desprezíveis, embo-
ra saibamos que não resolvem to-
dos os nossos problemas. Aponta-
mos o compromisso com uma uni-
versidade mais aberta às demandas
sociais”, disse o reitor.

NO CENTRO DO DEBATE. Uma das maiores federais do país, a UFRJ discute no momento os caminhos para o seu futuro
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Próximos debatesPróximos debatesPróximos debatesPróximos debatesPróximos debates
Quarta-feira, 3/10 - CEG, às 9h30;
Sexta-feira, 5/10 - CEPG, às 9h30;
Quinta-feira, 18/10 - sessão extraordinária do Cosuni, às 9h30.

“Boby bebedouro”, no debate
Na terceira audiência pública para exposição do Projeto de Reestrutura-

ção e Expansão da UFRJ, realizada na terça-feira, 25 de setembro, mais
uma vez o reitor Aloísio Teixeira foi submetido a uma saraivada de críticas

de estudantes contrários a adesão da universidade
ao Reuni. Desta vez o palco do embate foi a quadra
de basquete da Escola de Educação Física e Despor-
tos.

Não faltou à reunião a marca da irreverência do
movimento estudantil. À mesa ao lado do reitor, do
diretor da Escola, Waldyr Ramos, e do decano do

Centro de Ciências da Saúde, Almir Fraga Valladares, os
estudantes “sentaram” o “boby bebedouro”. O aparelho de água

filtrada quebrado e a pilha de mochilas ao lado personificaram as
carências da unidade.

DesconfiançaDesconfiançaDesconfiançaDesconfiançaDesconfiança
Para os estudantes de vários cursos que se manifestaram na audiência

pública, o Reuni é uma chantagem do governo, cujas verbas
prometidas às instituições que se submeterem a ele

(ao programa) poderão não vir. “Se os
recursos existem, por que
não repassá-los sem im-
posições?” – perguntaram.

Em meio às críticas

contundentes ao Reuni e à Reitoria, integrantes do Centro Acadêmico
listaram os problemas que enfrentam no dia-a-dia. Por exemplo, falta de
pista de atletismo, de bebedouros – existem apenas três para atender 1.700
alunos da graduação com carga horária puxada de aulas práticas, 90
professores, mais de 100 técnicos-administrativos, diversos estudantes do
clube escolar e a população que participa dos projetos de extensão –e de
armários para guardar materiais da Escola e os levados de casa para as aulas
práticas e teóricas.

Ao responder às críticas, Aloísio Teixeira reiterou ser “falsa a questão
de adesão ao Reuni”, explicando que a proposta da UFRJ  vai além do
permitido pelo programa, e que foi construída com as unidades. Bateu na
tecla da inclusão – “todos aqui, independente das diferenças, somos os de
dentro, infelizmente apenas 2%, enquanto 98% estão lá fora”.  Para o
reitor essa realidade é de fato o problema, e cabe à UFRJ ter uma função
afirmativa para a sociedade que deseja ingressar na universidade, e da
qual também precisa de apoio para avançar em seus projetos. Disse ainda
que são “inconsistentes os argumentos de que não podem fazer expansão
e ter recursos, porque o governo é inconfiável”, e equivocado pensar que o
certo seria o governo entregar o dinheiro à Reitoria.“Não somos os donos
da universidade, temos que anunciar e prestar contas em que vamos
gastar, e isso nada tem a ver com autonomia”,   chamando a atenção para
“a forma como isso está sendo dito publicamente, o que só afasta a
sociedade de nós, porque somos elitistas”.



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 786 - 1 a 7 de outubro de 2007 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 5

Ampliação dos cursos noturnos

Um dos primeiros pontos do
anteprojeto da Reitoria para a
UFRJ é a ampliação do número
de vagas noturnas e a criação de
novos cursos neste turno. A am-
pliação dos cursos noturnos cons-
ta do projeto Universidade Cida-
dã para os Trabalhadores, da
Fasubra, segundo destaca o coor-
denador de comunicação da Fe-
deração, Ricardo Feuerharmel,
que explica: “O centro do projeto
é que os trabalhadores possam
ter acesso”.

A pró-reitora de Extensão,
Laura Tavares, afirma que a ado-
ção de cursos noturnos é uma
solução para democratizar o aces-
so. “Gostaria que todos os jovens
pudessem estudar em tempo in-
tegral. Por que uns têm direito e
outros não? Agora, temos uma
sociedade desigual. Até quando
vamos esperar para incorporar
jovens trabalhadores?”, questio-
na. E completa: “É uma estraté-
gia e não uma solução. Boa par-
te dos jovens que trabalham hoje
em dia, se não tiver espaço na
universidade pública, vai ser em-
purrada para as faculdades pri-
vadas”, constata.

A pró-reitora já vislumbra a
importância de fornecer acesso
aos laboratórios e atividades de
pesquisa e extensão ao público
dos cursos noturnos à noite e nos
fins de semana para que possam
ter a mesma qualidade de for-
mação dos demais. Aliás, a pró-
pria Pró-Reitoria e a Escola de
Serviço Social, por exemplo, es-
tão desenvolvendo proposta de
estágio profissionalizante no Es-
critório Interdisciplinar de Estu-
dos da Cidadania, aos sábados.

Projeto da Fasubra, que tem os trabalhadores como centro, defende também a proposta

Seis mil na UFRJSeis mil na UFRJSeis mil na UFRJSeis mil na UFRJSeis mil na UFRJ
Existem hoje 6.195 estudan-

tes ativos nos cursos noturnos da
UFRJ. Só no Direito são 1.155
alunos. Na Administração, 850.
Há nove cursos noturnos na Praia
Vermelha e nove no Fundão. No
Centro, dois.

Uma média bruta dos cursos
noturnos reflete um coeficiente
de rendimento médio de 6,9 entre
os estudantes ativos. O coeficiente
de rendimento acumulado médio
dos cursos de graduação na UFRJ é
de aproximadamente 6,8. O dado
pode fornecer indícios de que o
desempenho é similar. Roberto
Vieira, diretor do DRE, pondera,
no entanto, que, para uma corre-
lação precisa seria necessário es-
tudo mais detalhado.

 Na Praia Vermelha
Administração
Artes Cênicas - Hab. Direção Teatral
Ciências Contábeis
Comunicação Social - Hab. Radialismo
Pedagogia - Mag. Disc. Pedag. /Normal
Pedagogia - Mag. Educação. Infantil
Pedagogia - Mag. Sér. Inic. Ens. Fund
Pedagogia (Básico)
Serviço Social

 No Centro
Direito
História

 No Fundão
Educação Física
Geografia
Dança
Lic. em Química – Bacharelado
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Física
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Química

Alunos Ativos
850
76
762
155
18
65
132
223
349

1.155
289

476
221
180
25
230
370
37
269
313

CRAM*
6,7
6,8
6,4
7,7
7,4
8,1
8
7,9
7,2

7,6
6,7

6,6
6,7
7,7
6,5
6,7
5,6
6,8
4,7
6,1

Os ciclos básicos e cursos de ter-
minalidade breve também são po-
lêmicos na proposta da Reitoria. O
diretor da Escola de Química, pro-
fessor Luiz Antônio d’Ávila, convi-
dou a conselheira do CEG Ana Ma-
ria Ribeiro para apresentar o tema
na Congregação do dia 28.

Ana informou aspectos da le-
gislação sobre a Educação, princi-
pais mudanças e as recentes leis.
Há um decreto de 2007, por exem-
plo, que retirou das Ifes a proibição
de adotar um currículo mínimo,
mas há orientações do Conselho
Nacional, por exemplo, no que toca
à carga horária dos cursos e o tem-
po em que pode ser concluído.

C
u

rs
os

 n
ot

u
rn

os
 d

a 
U

F
R

J

Dados gerados pela DRE/Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
*Coeficiente de rendimento acumulado médio (alunos ativos)

EQ discute terminalidade breve
Ana explicou que está em de-

bate em nível nacional a inclusão
dos ciclos básicos em que estudan-
tes de vários cursos de áreas afins
teriam formação conjunta nos pri-
meiros semestres.

Proposta de alteração do artigo
44 da LDB, em tramitação, que
versa sobre a abrangência da edu-
cação superior, prevê ainda, além
de bacharelado e licenciatura, a
formação em educação superior
tecnológica.

Carga horáriaCarga horáriaCarga horáriaCarga horáriaCarga horária
A proposta diz que os cursos de

graduação devem observar a carga
horária estabelecida pelo Conse-

lho e terão a duração mínima de
três anos, excetuando os cursos tec-
nológicos (com duração mínima
de dois anos) e aqueles estrutura-
dos com a inclusão de um período
de formação geral, em qualquer
campo de saber, com duração mí-
nima de quatro semestres. Esses
cursos terão duração mínima de
quatro anos.

Para Ana, o que se deve avaliar
sobre a proposta de terminalidade
breve é se o que está se propondo é
a criação de cursos indefinidos, do
ponto de vista da inserção profis-
sional dos jovens, ou a reestrutu-
ração dos cursos de graduação,
através do aumento da carga ho-

rária diária, possibilitando o seu
término em três anos. Segundo
Ana, pelas tabelas apresentadas
pelo CNE, isso é possível redistri-
buindo as cargas horárias totais
de cada curso.

Esclarecendo algumas dúvi-
das de conselheiros, Ana expli-
cou que o CEG está aberto à dis-
cussão e informou que os cursos
de graduação e as unidades têm
autonomia para propor seus cur-
rículos. Se não fere a legislação, a
opção da unidade não pode ser
obstruída. “Não vejo o Conselho
como conservador”, avalia a con-
selheira, explicando que apenas
segue as normas estabelecidas.

LAURA TAVARES. “Por que uns têm direito e outros não? A sociedade é desigual”

Os cursos de
graduação e as
unidades têm
autonomia para
propor seus
currículos. Se
não fere a
legislação, a
opção da unidade
não pode ser
obstruída.

Ana Maria Ribeiro

Foto:Niko Júnior
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SAÚDE  SUPLEMENTAR

Sindicato reafirma seminário
Entidade só tomará posição depois da realização do seminário que irá aprofundar o debate sobre o assunto

O Grupo de Trabalho de Saúde
se reuniu no último dia 26 de se-
tembro para discutir o Plano de
Saúde Suplementar e as Fundações
Estatais. Estavam presentes o dire-
tor do SINTUFRJ, Francisco de As-
sis, a coordenadora de Políticas So-
ciais do Sindicato, Noemi Andrade
e a coordenadora de Administração
e Finanças, Nilce Correa. Francisco
deixou claro que a direção do Sin-
dicato ainda não se posicionou de-

finitivamente sobre a questão da
saúde suplementar. “O seminário
que realizaremos em outubro será
essencial para que o Sindicato tome
um posicionamento”, informou.

Francisco esclareceu, ainda,
que o plano com a Caurj não seria
compulsório, os servidores teriam
direito em aceitá-lo ou continuar
com seus planos atuais. A preocu-
pação é encontrar um plano básico
que atinja toda a categoria. Na reu-

nião ficou esboçada uma contra-
proposta para ser apresentada numa
próxima reunião. Entre as propos-
tas está a não estipulação de uma
faixa etária, para englobar o mai-
or número possível de servidores.
Outras questões dizem respeito a
estipulação de carências e limita-
ção de consultas por mês numa
mesma especialidade. “Essas ini-
ciativas justificariam o valor de
R$ 42. A carência poderia ser com-

prada de planos anteriores dos ser-
vidores, e quem ainda não tivesse
plano teria que se subordinar à le-
gislação vigente”, explicou Fran-
cisco.

Fundações estataisFundações estataisFundações estataisFundações estataisFundações estatais
Foi sugerido por Noemi que to-

dos os participantes do GT-Saúde e
outros servidores militantes se com-
prometam a conseguir 15 mil assi-
naturas contra o projeto das fun-

dações estatais. Para isso, eles orga-
nizarão um Dia D de mobilização
com atos nos principais locais de
movimento do Centro da Cidade. A
idéia é unir forças com profissio-
nais da área de saúde que possam
fazer aferição de pressão e testes de
glicose gratuitamente. As propos-
tas serão encaminhadas à assem-
bléia do dia 27. Ainda não há data
definida para o próximo encontro
do GT-Saúde.

Na semana da jornada nacio-
nal de luta pela reforma agrária
milhares de sem-terra fizeram
mobilizações em 10 estados. O
MST reivindica o assentamento de
150 mil famílias acampadas há
cinco anos e luta contra o agrone-
gócio, que tem concentrado ain-
da mais as terras e aumentado a
pobreza no campo. No Rio de Ja-
neiro cerca de 400 sem-terra ocu-
pam desde o dia 24 de setembro a
sede do Incra (foto). Com marcha
e atos no BNDES e no TRF, con-
quistaram vitórias importantes.
“Tivemos duas vitórias significa-
tivas: garantia do BNDES de cons-

MST: jornada nacional de luta
tituir uma linha de crédito para
as comunidades de pequenos agri-
cultores e assentados no país in-
teiro; e com a pressão no TRF con-
seguimos decisão favorável para a
desapropriação da fazenda São
José, no norte fluminense”, de-
clarou Léo Haua, dirigente do
MST. Os sem-terra também deram
um abraço na Vale do Rio Doce e
retornaram ao Incra, onde preten-
dem ficar por tempo indetermina-
do. No estado, onde existe mais de
80 assentamentos, o MST reivindi-
ca o assentamento de 800 famílias
e aplicação e ampliação do progra-
ma de assistência técnica.

Foto: Niko Júnior

O Comitê Nacional da Cam-
panha A Vale é Nossa – A Vale é Nossa – A Vale é Nossa – A Vale é Nossa – A Vale é Nossa – forma-
do por 64     organizações –  –  –  –  – divul-
gou nota anunciando que o re-
sultado do plebiscito nacional
será divulgado nos dias 8 e 9 de
outubro. O dia 8 será marcado
por atos de rua em todos os esta-
dos e por uma entrevista coleti-
va, em Brasília, com represen-
tantes das organizações que par-
ticiparam do plebiscito. No dia 9
será realizada uma audiência pú-
blica com os poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. Os orga-
nizadores esperam que mais de
12 milhões de pessoas tenham
exposto, através do voto no ple-
biscito popular, sua opinião so-
bre a privatização da Vale.

O resultado será entregue
também aos ministérios relacio-
nados com as outras questões do

plebiscito. Além da Vale do Rio
Doce, integraram a consulta po-
pular os temas da dívida pública,
reforma da Previdência e o alto
custo das tarifas de energia. As au-
diências com os três poderes con-
tarão com a presença de lutadores
sociais que acompanharam a luta
pela anulação do leilão e retoma-
da da Vale do Rio Doce. Serão con-
vidados personalidades como o ju-
rista Fábio Konder Comparato, o
bispo de Jales (SP), Dom Deme-
trio Valentini, o dirigente do MST
João Pedro Stédile, entre outros.

Resultado adiadoResultado adiadoResultado adiadoResultado adiadoResultado adiado
A data do resultado, inicial-

mente programada para o dia 25
de setembro, teve que ser adiada
porque vários estados ainda conti-
nuavam em processo de apura-
ção. No Rio de Janeiro, dos 137.472

consultados, 129.872 manifesta-
ram que a Vale deve retornar
para as mãos do Estado brasilei-
ro. A CUT Nacional, uma das 64
organizações que realizaram o
plebiscito, divulgou no dia 25
sua terceira parcial pela anula-
ção do leilão de privatização da
Vale: meio milhão a favor.

Cerca de 80 mil pessoas, se-
gundo o Comitê Nacional, esti-
veram envolvidas no processo da
campanha como multiplicado-
res, debatedores e mesários do
plebiscito da Vale. O que permi-
tiu que entre 45 e 50 mil urnas
fossem espalhadas nos 27 esta-
dos do país para o recolhimento
de votos entre os dias 1º e 9 de
setembro. O objetivo da campa-
nha em outubro é fazer uma
grande divulgação dos dados fi-
nais.

Plebiscito da Vale
Expectativa de participação em todo o país é de 12
milhões de pessoas

Com dois dias de palestras (se-
gunda, 8, e terça-feira, 9), o Gabi-
nete do Reitor e o Instituto de Eco-
nomia da UFRJ lembrarão os cem
anos de Caio Prado Júnior. O even-
to foi organizado pelo Laboratório
de Estudos Marxistas (Lema) José
Ricardo Tauile, com o apoio do

laboratório de Economia Política
da Saúde e o Fórum de Ciência e
Cultura. O reitor Aloísio Teixeira e
o professor da USP Francisco de Oli-
veira abrem a atividade às 10h30,
na segunda-feira. Local: Salão Pe-
dro Calmon, Palácio Universitá-
rio, na Praia Vermelha.

Encontros acadêmicos:
Venezuela

Cem anos de Caio
Prado Júnior

Quinta-feira, 4, das 10h às
13h, duas deputadas da Assem-
bléia Nacional da República Bo-
livariana da Venezuela, Maria de
Keipo e Rosário Pacheco, falam
sobre “Reforma constitucional,
conjuntura política da Venezue-
la e atualidades”, no Salão Mo-
niz Aragão, campus da Praia Ver-
melha. Uma realização do Con-
sulado Geral da Venezuela em
parceria com o CCJE.

NA LUTA. Trabalhadores sem-terra numa ação de solidariedade na sede do Incra, no Rio
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A UFRJ QUE QUEREMOS

CAp, sinônimo de excelência
CAp UFRJ é considerado a segunda melhor escola pública do Brasil

O Rio de Janeiro, apesar de todos
os problemas que a educação pública
enfrenta, ainda tem a metade das
melhores escolas do país, segundo
pesquisa do Ministério da Educação.
Uma delas é o Colégio de Aplicação
(CAp) da UFRJ. Considerado pelo Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem)como o segundo melhor co-
légio público do país e o melhor de
ensino fundamental, o CAp UFRJ é,
sem dúvida, um diferencial na área
de educação.

Fundado em 1948, o CAp atende
760 alunos da classe de alfabetização
ao ensino médio. Cerca de 400 alu-
nos da graduação da UFRJ realizam
estágio no CAp. Além disso, os 87
professores efetivos trabalham em re-
gime de dedicação exclusiva. Mais da
metade deles possui mestrado, além
de outros com doutorado ou especia-
lização. Cerca de 40 técnicos-admi-
nistrativos trabalham no colégio.

Mais da metade dos estudantes
do terceiro ano do ensino médio é
aprovada no vestibular. Todo começo
de ano letivo, a escola recebe cerca de
90 alunos novos, de várias séries, mas
o número de inscritos passa de dois
mil. O CAp realiza, então, um sor-
teio. Para quem disputa uma das
vagas no ensino médio, é preciso pas-
sar primeiro por uma prova de nive-
lamento, de Português, Matemática
e Redação, para depois ser submetido
ao sorteio.

Formação humanísticaFormação humanísticaFormação humanísticaFormação humanísticaFormação humanística
Para o diretor adjunto de Ensino,

Marcelo Bueno, os altos índices de

Frases como “amo essa
escola”, “esse colégio é mara-
vilhoso” são repetidas por to-
dos os alunos do CAp. Um
desses alunos é Thaís Boa
Morte, de 17 anos. “Amo esse
colégio. Não o trocaria por ne-
nhum outro”, diz a aluna do 3º
ano que já vai prestar vestibu-
lar em dezembro para Veteri-
nária. “Sinto que estou total-
mente preparada”, afirmou.
Thaís entrou na antiga 5ª série
do ensino fundamental e vinha
de colégio particular. Mas não
é assim com todo mundo.

Jacira Martins, mãe de uma
menina de 14 anos que estu-
da numa escola municipal, ten-
ta uma das vagas para a filha.
“Ouço dizer que essa escola é
uma das melhores e é boa por-
que é pública”, disse. Ela con-
tou que suas filhas mais ve-
lhas não conseguiram entrar,
mas que sente que dessa vez
será diferente. “Tenho muita
vontade de ver minhas filhas
ingressarem numa carreira.
Daqui para a faculdade é um
pulo”, completou.

A satisfação com o CAp
também é unânime entre os
pais. Que o diga Rita de Cás-
sia Dias, mãe de um aluno do
segundo ano do ensino funda-
mental (antiga primeira série).
“Aqui as crianças são conheci-
das pelo nome. Esse é o maior
diferencial da escola, porque
as crianças são realmente tra-
tadas como indivíduos e não
como números”, afirmou. Os
pais também elogiam o qua-
dro de técnicos-administrati-
vos. “Além dos professores
serem muito qualificados, os
funcionários são excelentes,
atenciosos e estão sempre dis-
postos a ajudar”, disse.

O CAp visto por
alunos e pais

lho: “Os professores permanecem atu-
alizados com o contato com a licen-
ciatura da Universidade, através dos
estagiários”.

Apesar de todas as qualidades, o
CAp UFRJ ainda sofre com a falta de
espaço. “O aluno não fica mais tem-
po no colégio porque não há espaço
disponível. Esse é nosso maior limi-

tador. A expansão das nossas ativi-
dades esbarra nesta questão”, afir-
mou Bueno. O prédio da rua J.J.
Seabra, na Lagoa, é cedido pela Se-
cretaria Municipal de Educação. O
colégio nunca teve uma sede pró-
pria que lhe permitisse ampliar o
número de alunos. Esta é uma rei-
vindicação antiga.

aprovação no vestibular são conseqü-
ência do trabalho desenvolvido pelo
colégio ao longo dos anos: “Traba-
lhamos pela formação do ser huma-
no. Esse é nosso foco. Os demais resul-
tados são conseqüência disso”.

Segundo Bueno, o fato do CAp
estar vinculado à Universidade é de-
terminante para o sucesso do traba-

A UFRJ QUE NÃO QUEREMOS

Os assaltos à linha 696A –
que faz a integração do Fundão
com a estação do Metrô de Del
Castilho – ficaram tão constan-
tes que foram assunto na im-
prensa carioca e tema de debates
calorosos na internet.  Só no mês
de agosto, 61 ocorrências desse
tipo de delito foram registradas
na 21ª DP de Bonsucesso.

De acordo com o prefeito Hé-
lio de Mattos, a visibilidade dada
ao problema já surtiu efeito po-
sitivo. Viaturas do Grupamento
de Policiamento de Transporta-
dos em Ônibus Urbanos estão vis-
toriando os ônibus que trafegam
pela Cidade Universitária e seu
entorno. O diretor da Divisão de
Segurança (Diseg) da UFRJ, Le-
andro Buarque, informou que

Terror no ônibus do metrô
Com policiamento na semana passada, ladrões agora roubam e arrombam carros

com o policiamento reforçado
não foram registrados assaltos a
ônibus no Fundão esta semana.
No entanto, os roubos e arrom-
bamentos de carros aumentaram.

O prefeito informou que via-

turas da PMERJ estão fazendo o
patrulhamento das saídas do
Fundão e da Av. Bento Ribeiro
Dantas, próximo ao Morro do
Timbau, onde ocorre a maior
parte dos assaltos. Uma outra

medida importante é a reunião
entre a Polícia Militar, a UFRJ e
todas as empresas que circulam
pelo Fundão e utilizam as linhas
Vermelha e Amarela realizada na
sexta-feira. Um dos objetivos é
orientar motoristas e trocadores
sobre procedimentos de seguran-
ça. Leandro Buarque, diretor da
Diseg, informou que a divisão
recebeu na quarta-feira três no-
vas viaturas para o patrulhamen-
to do campus. Elas devem entrar
em circulação nos próximos 15
dias.

EngarrafamentosEngarrafamentosEngarrafamentosEngarrafamentosEngarrafamentos
Para melhorar os engarrafa-

mentos constantes, que acabam
facilitando a ação de bandidos, o
prefeito informou que estão sen-

do estudadas propostas de deslo-
camento alternativo. A implan-
tação de um sistema de barcas
que ligue o Fundão à Zona Sul,
ao Centro da Cidade e até mesmo
a Niterói é uma das possibilida-
des. A criação de um novo termi-
nal de ônibus, que desafogaria a
saída do Hospital Universitário,
já está no Consuni, mas ainda
não foi votada.

O reitor Aloísio Teixeira no-
meou, no dia 13 de setembro,
uma equipe de quatro servidores,
entre eles o vice-prefeito Ivan
Carmo, para estudar os proble-
mas do transporte na Cidade Uni-
versitária. Eles também deverão
propor soluções técnicas para a
questão do tráfego, acesso e trans-
porte na Cidade Universitária.

Foto: Niko Júnior

RECEIO. Linha de integração é alvo de assaltantes



Noite de emoção na Música
A Escola de Música da UFRJ viveu uma noite de gala e

muita emoção na quinta-feira, 27. A unidade inaugurou a bi-
blioteca virtual e homenageou três mulheres muito espe-
ciais: as bibliotecárias, prata da casa, Dolores Brandão e Ma-
ria Luiza Nery de Carvalho, e Mercedes Reis Pequeno, ex-
aluna da Escola e renomada especialista em acervos musi-
cais do país.

O evento foi prestigiado pelo reitor Aloísio Teixeira e pela

Escola homenageia mulheres e inaugura biblioteca virtual com a presença do reitor Aloísio Teixeira
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coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBi),
da Universidade, Paula Mello. O SINTUFRJ foi convidado es-
pecial das duas técnicas-administrativas homenageadas por ter
liderado o movimento que pôs fim às arbitrariedades cometi-
das pela ex-diretora Harley Raymundo, o que garantiu o retor-
no delas e de outros funcionários à unidade e a plena normali-
dade das atividades docentes. A entidade foi representada pela
coordenadora-geral Ana Maria Ribeiro.

Comunidade faz justiçaComunidade faz justiçaComunidade faz justiçaComunidade faz justiçaComunidade faz justiça
Dolores Brandão, que em

agosto reassumiu o comando da
Biblioteca Alberto Nepomuceno,
e Maria Luiza Nery de Carvalho
receberam de público as boas-
vindas do atual diretor da unida-
de: “Dolores e Maria Luiza nos
deixaram por um breve tempo
não por vontade delas e da nossa
comunidade. Obrigado por terem
aceitado voltar à Escola de Músi-
ca” – saudou André Cardoso, di-
retor da Escola de Música, reco-
nhecendo também “o trabalho
incansável das duas nos últimos
dois meses, tornando possível o
lançamento da biblioteca vir-
tual”. As bibliotecárias subiram

ao palco para receber flores, sob
calorosos aplausos dos funcionári-
os técnico-administrativos, profes-
sores, estudantes e convidados.

Emocionadas, agradeceram
a todos a demonstração de cari-
nho e o  reconhecimento da di-
reção da Escola ao profissiona-
lismo com o qual sempre pau-
taram suas atuações na unida-
de, em especial a André Cardoso.
“Todas as vezes que bati na por-
ta do seu gabinete para tratar de
assuntos da biblioteca nunca es-
teve ocupado demais para aten-
der. Mesmo antes de ser eleito
diretor, ele sempre colaborou
com a biblioteca, ajudando a
separar peças do acervo. Pela sua

dedicação constante à Escola,
todos nós estamos de parabéns
em tê-lo no comando”, retri-
buiu Dolores Brandão.

“Não vim aqui para falar, mas
para ver essa coisa fantástica que
abre numerosas possibilidades
para os pesquisadores em música
em todo o mundo, um trabalho
realizado que, além de preservar,
democratiza um acervo histórico
e raro”, disse Aloísio Teixeira so-
bre o lançamento da biblioteca
virtual. Como não poderia deixar
de ocorrer, o reitor também fez
referência ao período recente de
triste memória da unidade: “Res-
pira-se um outro clima na Escola
de Música, e isso para a UFRJ é

muito importante. Esperamos que
o trabalho iniciado na biblioteca
tenha continuidade, pois a Reito-
ria apoiará todas as iniciativas que
daqui vierem”.

“A decana de todas as bibliote-
cas de música do país” – conforme
foi distinguida Mercedes Reis Pe-
queno pelo diretor da Escola de
Música pelo conjunto de sua obra
como bibliotecária especializada
na área, dentre o qual se destaca a
criação e organização da Divisão
de Música da Biblioteca Nacional
– não pôde ir pessoalmente receber
a homenagem, sendo representada
pelo presidente da Academia Brasi-
leira de Música e ex-professor da
Escola, Ricardo Tacuchian.

Mas de 100
mil peças
musicais

A Biblioteca Alberto Nepo-
muceno é a primeira especializa-
da em música no Brasil e guarda
um acervo de mais de 100 mil
peças musicais, sendo uma das
mais importantes do continente,
por ser a única a possuir várias
coleções de obras raras, entre
partituras, autógrafos e outros do-
cumentos, como livros de teoria
musical e exemplares da primei-
ra revista brasileira de musico-
logia. Reúne trabalhos de auto-
res nacionais e estrangeiros, a
partir do século XVI e de grande
valor histórico para nós, como
Manoel da Silva, Francisco Bra-
ga, Villa-Lobos, Leopoldo Mi-
guez, Jules Massenet e Franz
Liszt, entre outros.

Por intermédio do site
www.musica.ufrj.br, qualquer
pessoa, em qualquer parte do
mundo, já pode acessar, ler, im-
primir, destacar e ouvir parte des-
se acervo. Parceria da Escola
de Música com a empresa Doc-
pro, responsável pela implanta-
ção das bibliotecas virtuais de
instituições como Fiocruz, TV
Globo e Petrobras, possibilitou,
sem nenhum ônus financeiro
para a UFRJ, a digitalização até
agora de 3.500 páginas de docu-
mentos, entre os século XVI e
XX.

No lançamento da biblioteca
virtual, responsáveis pela empre-
sa parceira fizeram demonstra-
ções de como ficou fácil o aces-
so às obras, momento sublime
em que o público presente foi
agraciado com uma audição de
piano, arpa e canto, proporcio-
nado por alunos e professores
da Escola de Música.

Privatização: a vez da Amazônia
A ministra do Meio Ambiente,

Marina Silva, deu destaque na se-
gunda-feira 24 de setembro,  numa
conferência da Organização das
Nações Unidas (ONU), em Nova
Iorque, para a privatização de áre-
as da floresta amazônica. A pri-
meira a ser licitada fica na região
do Jamari (RO). A unidade possui
220 mil hectares, dos quais 90 mil
hectares serão privatizados. A mi-

nistra alega que a privatização terá
como alvo a exploração sustentável
da floresta por meio de empresas
nacionais e ressaltou que a medida
ajuda no combate à grilagem de
terras na região.
Geógrafo critica a medidaGeógrafo critica a medidaGeógrafo critica a medidaGeógrafo critica a medidaGeógrafo critica a medida

“É lamentável que no momen-
to em que o país inteiro faz um
movimento para quebrar a ques-
tão da Companhia Vale do Rio

Doce, que redundou numa privati-
zação absurda, alguém lá do Mi-
nistério do Meio Ambiente, asses-
sorado por idiotas, resolve fazer uma
primeira concessão de áreas flores-
tais para [uso de] particulares”,
disse o geógrafo Aziz Ab´Sober.

Para ele, a exemplo do que
aconteceu com a Vale do Rio Doce,
a privatização trará renda apenas
para os intermediadores do comér-

cio dos produtos da floresta com o
mercado nacional e estrangeiro.

Aziz afirmou que o argumento
de evitar grilagens é precário e que
o Ministério do Meio Ambiente não
terá controle sobre a extração de
produtos, porque nunca desenvol-
veu nenhum projeto de exploração
sustentável na região:  “Dizer que
ao invés de possibilitar grilagens
na floresta é melhor fazer uma pri-

vatização parcial, significa dizer
que o ministério não tem condi-
ções de fazer uma fiscalização de
áreas florestais mais contínuas.
Eles dizem sempre que vão con-
ceder desde que haja uma ocupa-
ção auto-sustentada, só que nem
eles sabem como fazer uma ocu-
pação auto-sustentada piloto na
Amazônia”. (fonte: Radioagên-
cia NP)

NA SOLENIDADE. Paula, do SiBi, Ana Maria Ribeiro e o reitor Aloísio Teixeira num dia especial na Escola de Música

DOLORES BRANDÃO. Flores e emoção na homenagem MARIA LUIZA. Reconhecimento pela trabalho na Escola


