
JANEIRO/FEVEREIRO DE 2008  ANO XXI  Nº 801  S 28  T29  Q 30  Q 31  S 1  S 2  D 3  S 4  T 5  Q 6  Q 7  S 8  S 9  D 10  sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

Aproveite, você está no Rio de Janeiro. Bom reinado de
Momo para todos os companheiros. Cuuuuuurtam muito!

Servidores não terão
reajuste, insiste ministro
Paulo Bernardo

“Não haverá reajuste aos servidores”, voltou
a afirmar o ministro do Planejamento, Paulo Ber-
nardo.  Principal porta-voz do governo em rela-
ção as medidas adotadas por Brasília para com-
pensar a perda da CPMF, desde dezembro Pau-
lo Bernardo vem insistindo na posição segun-
do a qual o governo não irá honrar os acordos
firmados com os servidores em 2007. Trata-se
de uma péssima notícia para os técnicos-admi-
nistrativos das universidades federais. Em se-
tembro, o Governo assinou com a Fasubra um
termo de compromisso que estabelece reajus-
tes da tabela salarial em maio de 2008, julho de
2009 e julho de 2010. Como se vê, o acordo está
ameaçado. As entidades que representam os tra-
balhadores do setor público já pensam em uma
agenda de mobilização. Página 2

UFRJ: Adesão ao plano de saúde começa em fevereiro
Audiências públicas para esclarecer trabalhadores serão realizadas no Fundão e na Praia Vermelha
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A partir da próxima sexta-feira,
dia 1º, a folia toma conta do país e o
Rio de Janeiro se transforma de fato
na capital do samba. Com sol ou
chuva, as ruas da cidade, da Zona
Norte à Zona Sul, serão invadidas por

centenas de foliões e muita batuca-
da. Nesta festa, a mais popular de
todas desta terra, a palavra de or-
dem é “esbanje alegria”. Mas para
garantir que você, companheira e
companheiro, não dê uma de

“ruim da cabeça e doente do pé” e
deixe o bloco passar, o Jornal do
SINTUFRJ pesquisou e preparou
um roteiro que vai ajudá-lo a cur-
tir o melhor do carnaval carioca.
Continua na página 4

CARNAVALCARNAVAL

Apesar de representantes
do MPOG afirmarem
que há “disposição
política” no governo para
honrar o acordo, o
ministro-tesoura diz que
não há dinheiro



2 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 801 - 28 de janeiro a 10 de fevereiro de 2008 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Denise Francisco Góes, Jeferson Mota Salazar e Odilon Campinas Filho / Conselho Editorial: Coordenação Geral e
Coordenação de Comunicação /  Edição: L.C. Maranhão  /  Reportagem:  Ana de Angelis, Lili Amaral e Regina Rocha.  /  Estagiária: Silvana Sá  /  Secretária: Katia
Barbieri  /  Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto /  Diagramação: Luís Fernando Couto e Jamil Malafaia  /  Ilustração: André Amaral   /   Fotografia: Niko Júnior   /
Revisão: Roberto Azul   /  Tiragem: 11 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de responsabilidade da  Coordenação de Comunicação Sindical  /
Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. Fax: 21 2260-9343. Tels.: 2560-8615/2590-7209, ramais 214 e 215.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21944-970 - CNPJ:42126300/0001-61

Governo reafirma posição
de suspender reajuste
Sobre a possibilidade de greve de servidores, o ministro fez sutil ameaça, sustentando que
as “normas legais” serão cumpridas

“Não haverá reajuste aos servido-
res”, voltou a afirmar o ministro do
Planejamento Paulo Bernardo. Ele
vem reiterando esta política em rela-
ção ao funcionalismo público fede-
ral desde a perda da CPMF em 13
dezembro. Na semana passada Paulo

Bernardo foi enfático.“Não temos
condições neste momento de imple-
mentar medidas que representem
aumento de despesa, e a despesa com
pessoal está dentro disso. Qualquer
sindicalista percebe que ficamos em
uma situação difícil, e está na Cons-

tituição: só se pode gastar se houver
receita ou corte de despesa” .

Sobre a ameaça de greve feita
pelo funcionalismo caso o governo
não cumpra os acordos assumidos
anteriormente, ele ameaçou sutil-
mente com retaliação, explicando

que as normas legais que regem gre-
ves deflagradas por categorias do ser-
viço público serão cumpridas.

“Se a palavra [do governo] for
essa mesmo [sem reajuste], vamos
mobilizar todos os trabalhadores e
devemos partir para a greve”, afir-

mou o dirigente da Confederação dos
Trabalhadores no Serviço Público Fe-
deral (Condsef), Sérgio Ronaldo da
Silva. A frase foi dita antes da reunião
da entidade com o Ministério do Pla-
nejamento marcada no mesmo dia
das declarações do ministro.

Fasubra relata reunião com governo
Nesta reunião representantes de ministérios dizem que o governo tem “Nesta reunião representantes de ministérios dizem que o governo tem “Nesta reunião representantes de ministérios dizem que o governo tem “Nesta reunião representantes de ministérios dizem que o governo tem “Nesta reunião representantes de ministérios dizem que o governo tem “disposição políticadisposição políticadisposição políticadisposição políticadisposição política” para cumprir o acordo, mas citam” para cumprir o acordo, mas citam” para cumprir o acordo, mas citam” para cumprir o acordo, mas citam” para cumprir o acordo, mas citam
“““““dificuldades” diante da perda de recursos orçamentáriosdificuldades” diante da perda de recursos orçamentáriosdificuldades” diante da perda de recursos orçamentáriosdificuldades” diante da perda de recursos orçamentáriosdificuldades” diante da perda de recursos orçamentários

A Fasubra divulgou no informe da direção na-
cional o relatório da reunião com o Ministério do
Planejamento e com o MEC, que foi realizada no
dia 18 de janeiro, em Brasília. Pelo Planejamento
participou o coordenador de Relação Sindical,
Idel Profeta; pela Sesu-MEC, a coordenadora
Maria do Socorro Gomes; e pela Fasubra, os co-
ordenadores Leia Oliveira, Luiz Antonio de Araú-
jo, João Paul Ribeiro, Paulo Henrique Rodrigues
e José Almiram, além de dois representantes do
Sinasefe (Sindicato Nacional dos Servidores Fe-
derais da Educação Básica e Profissional).

Idel Profeta, após traçar a conjuntura política
atual, afirmou que o governo tem a intenção e a
disposição política de cumprir os acordos com a
Fasubra e mais oito setores do funcionalismo,
mas que é preciso entender as dificuldades en-
frentadas diante da perda de recursos orçamen-
tários com a perda da CPMF (Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação Financeira). “Esta-
mos agora num processo interno de rediscussão
do orçamento”, disse. Assim, terá que haver rea-
dequações.

A representação da Fasubra, diante das expli-
cações sobre a conjuntura colocadas pelo gover-
no, levantou também preocupação quanto aos de-
mais processos em debate, como a mesa de ne-
gociação coletiva, composta pela Bancada Sin-
dical. “Colocamos que a credibilidade e a legiti-
midade do processo em curso, resultante através
dos acordos que deverão ser cumpridos (e seus
desdobramentos) e ainda do debate no GT de
Negociação Coletiva, se darão a partir do mo-
mento em que o governo manter o seu compro-
misso, o que dará credibilidade de todo o pro-
cesso que vai, além desta mesa da Fasubra”, diz
a Federação no relatório.

RacionalizaçãoRacionalizaçãoRacionalizaçãoRacionalizaçãoRacionalização

Sobre a racionalização dos cargos, Idel Profeta
informou que o trabalho deverá ser concluído den-
tro do calendário acordado, e diz que não será
grande. “Estamos começando este trabalho, e o
impacto orçamentário será avaliado quando da
conclusão do mesmo, mas que avaliam que não
será grande”.

Quanto ao aprimoramento da carreira, a Fede-
ração apresentou preocupação em função da inexis-
tência de reuniões da Comissão Nacional de Super-
visão (CNS). “Este fato provocou uma lacuna na
implementação dos desdobramentos da Carreira nas
Ifes, devido, entre outros fatos, à falta de avaliação
dos PDIC (Plano de Desenvolvimento Institucional
da Carreira), o que demonstra a falta de acompa-
nhamento da CNS desses trabalhos nas Ifes, descum-
prindo as prerrogativas da Lei nº 11.091”. A Fasubra
tem cobrado do governo agenda para reuniões da
CNS, sem obtenção de resposta, e denuncia o não-
cumprimento da lei.

A justificativa da representante do MEC, Maria
do Socorro, foi a de dificuldade operacional. Se-
gunda ela, o MEC substituiu algumas pessoas que
estavam na CNS, que não se encontram mais no
Ministério, por isso haverá a reestruturação da Co-
missão. Disse ainda que no atual estágio do traba-
lho da racionalização necessita agora de partici-
pação do Planejamento. Ela se comprometeu en-
tão a apresentar uma agenda da comissão nacio-
nal, sugerindo, ainda, que se discuta sua composi-
ção, produção e funcionamento.

TerceirizaçãoTerceirizaçãoTerceirizaçãoTerceirizaçãoTerceirização

Em relação aos questionamentos feitos acerca da
terceirização pela Fasubra, Idel Profeta informou que
o governo assinou termo de conduta judicial compro-
metendo-se em acabá-la. Este termo foi assinado jun-
to ao Ministério Público, Advocacia-Geral da União e
Ministério do Trabalho, com indicação da extinção
da terceirização até o final do governo, em 2010. A
exceção são os cargos permitidos pelo Decreto nº 2.271/
1997. Ele ressaltou o compromisso de extinção da
terceirização, exemplificando a liberação de vagas
para concurso, que vem sendo realizada desde o início
do governo Lula.

Ponto de partidaPonto de partidaPonto de partidaPonto de partidaPonto de partida

O MEC reafirmou como ponto de partida o resultado
dos trabalhos do GT-Racionalização/CNS. Diz ainda que
o PCCTAE compreende todos os cargos, e a racionalização
será tratada como já  definida no artigo 18 da Lei nº11.091.
Relata que o GT trabalhou a descrição dos cargos para ver
o que seria transformado, aglutinado, tendo por base o
PUCRCE e a CBO. As entidades demandaram, nos traba-
lhos do GT -Racionalização, grandes alterações, técnica e
politicamente falando, que não são fáceis de fazer.

ImpasseImpasseImpasseImpasseImpasse

Segundo o MEC, a Fasubra apresentou resumo sobre
problemas demandados que já foram apresentados extra-
oficialmente ao Planejamento. Algumas alterações esbar-
ram em legislação e/ou em conceitos da administração
pública.  Assim, chegou-se, naquele momento, a um im-
passe que carece olhares externos. Acrescentou ainda que a
posição do MEC é que nesta Mesa seja retomado o trabalho
a partir do acúmulo produzido pelo GT-Racionalização/
CNS. Informou, ainda, que a maior parte dos trabalhos já
foi concluída, restando 14 situações que não tiveram con-
senso no GT. Grande parte dessas propostas foi trazida pelas
entidades, de acordo com resoluções de seus fóruns.

Já o Planejamento propõe que o GT-Racionalização
da Comissão Nacional se reúna para finalizar e sistema-
tizar o resultado do processo anterior, e que este venha
como subsídio para a próxima reunião. Propõe ainda
uma agenda mais dilatada em função de reordenação
da agenda interna devido às turbulências, ao final do
ano passado, que não permitiram fechar o processo de
negociação com as demais categorias, fazendo alterar
toda agenda prevista para este período.

No dia 26 de fevereiro, data da próxima reunião da
Mesa, será definida a metodologia para a discussão do
Anexo IV.

Calendário para Reunião doCalendário para Reunião doCalendário para Reunião doCalendário para Reunião doCalendário para Reunião do
GT-Racionalização/CNSGT-Racionalização/CNSGT-Racionalização/CNSGT-Racionalização/CNSGT-Racionalização/CNS

- 18 e 19 de fevereiro  - Para formalizar o produto do GT,
até esta data.

Calendário de Reunião da Mesa:Calendário de Reunião da Mesa:Calendário de Reunião da Mesa:Calendário de Reunião da Mesa:Calendário de Reunião da Mesa:
Fasubra - Planejamento - MECFasubra - Planejamento - MECFasubra - Planejamento - MECFasubra - Planejamento - MECFasubra - Planejamento - MEC

- 26 de fevereiro, 25 de março, 24 de abril, 29 de maio, 26
de junho, 31 de julho
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Adesão em fevereiro
As audiências públicas para es-

clarecimento da categoria sobre o
plano de saúde já estão marcadas:
serão realizadas nos dias 13 e 20 de
fevereiro, às 11h. A primeira será
na Cidade Universitária, no Salão
Azul, prédio da Reitoria, e a se-
gunda no campus da Praia Ver-
melha, no Salão Moniz de Ara-
gão, Fórum de Ciência e Cultura.
A adesão vai começar no dia 25 de
fevereiro, com 30 dias corridos de
isenção de carência. O Sindicato e
a PR-4 chamam todos os servido-
res para esclarecerem suas dúvidas
nas audiências, para que haja se-
gurança na hora de optar pela ade-
são.

As datas foram decididas na

quinta-feira, dia 24, em reunião
entre o SINTUFRJ, a PR-4 e a Cai-
xa Assistencial Universitária do
Rio de Janeiro (Caurj). O convê-
nio com a Caurj foi autorizado
pelo Ministério do Planejamento
no dia 12 de dezembro, porém,
para ter validade, a UFRJ precisa
publicar a resolução no Diário
Oficial da União. “Precisamos
providenciar isso o mais rápido
possível”, disse o pró-reitor de Pes-
soal Luiz Afonso Mariz.

O plano de saúde suplementar
foi uma conquista dos trabalha-
dores na greve dos 100 dias. Ele se
baseia no regime de autogestão, o
que significa que os beneficiários
terão participação ativa nas deci-

sões do plano e farão as opções que
melhor atenderem à categoria, de
acordo com suas reais necessida-
des. Quem optar pelo plano terá o
subsídio de R$ 42,00 por vida e
pagará o equivalente às tabelas
publicadas na edição 799.

Como vai ser a adesão?Como vai ser a adesão?Como vai ser a adesão?Como vai ser a adesão?Como vai ser a adesão?
A Caurj vai montar postos de

esclarecimento para os servidores
nas sedes do Sindicato e em pré-
dios como os do CCMN, Reitoria,
CCS e na Praia Vermelha. Uma
das idéias, após esse período de
ampla divulgação, é realizar as
inscrições através da internet, no
site da Caurj (www.caurj.com.br),
ou através do SINTUFRJ. As fichas

de inscrição e o contrato de ade-
são, depois de preenchidos, serão
encaminhados à PR-4, que os re-
meterá ao MPOG e posteriormen-
te à Caurj. “Este modelo foi o
adotado pela UFMG e deu certo”,
comentou um dos diretores da
Caurj, Antônio Carlos Ramos.

Dinheiro para saúdeDinheiro para saúdeDinheiro para saúdeDinheiro para saúdeDinheiro para saúde
Segundo Luiz Afonso, estão nos

cofres da UFRJ mais de R$ 3,5
milhões para serem utilizados
com questões relativas à saúde do
trabalhador, mas ainda não foi
realizado um estudo para saber de
que forma esses recursos serão em-
pregados. “Existem várias possi-
bilidades, como utilizá-lo para re-

embolsar os servidores que pos-
suem plano de saúde, ou para rea-
lizar um trabalho de prevenção
para não sobrecarregar as consul-
tas iniciais do novo plano, mas é
preciso estudar as possibilidades e
discutir qual será a melhor utili-
zação. Ainda não sabemos o que
se pode fazer exatamente com esse
dinheiro”, informou o pró-reitor.

Participaram:Participaram:Participaram:Participaram:Participaram:
Luiz Afonso – PR-4
Noemi Andrade – SINTUFRJ
Francisco de Assis – SINTUFRJ
Nilce Correa – SINTUFRJ
André Viz – SINTUFRJ
Luiz Eduardo Pestana – Caurj
Antonio Carlos Ramos – Caurj/DVST

As audiências públicas para esclarecer dúvidas sobre a implantação do plano de saúde serão
realizadas depois do Carnaval

Aposentados: CUT protesta e
lança Campanha Nacional

As inscrições para o processo de
seleção do Curso Pré-Vestibular do
SINTUFRJ (CPV/SINTUFRJ) serão
nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro.
Somente poderão se inscrever os de-
pendentes diretos dos sindicalizados,
e todo servidor técnico-administra-
tivo que fizer sua inscrição estará
automaticamente selecionado.

São oferecidas 240 vagas para as
turmas do IFCS e Fundão. Deste to-
tal será subtraído o número de vagas
que venham a ser ocupadas pelos
remanescentes de 2008. As vagas res-
tantes são: 75% para funcionários
técnico-administrativos da UFRJ e

O Dia do Aposentado foi lem-
brado na quinta-feira, 24, com ma-
nifestações em todo o país. A maior
delas ocorreu em São Paulo, lide-
rada pelo Sindicato Nacional dos
Aposentados e Pensionistas da CUT
(Sintap-CUT) e diversas outras en-
tidades cutistas. Às 9h, os manifes-
tantes se concentraram em frente
ao Ministério da Previdência, no

bairro Santa Efigênia, de onde se-
guiram até a quadra do Sindicato
dos Bancários de São Paulo, local
do ato político e apresentações ar-
tísticas.

Esta mobilização marcou o
início da primeira Campanha Sa-
larial Nacional dos Aposentados.
As principais reivindicações são: re-
cuperação do poder de compra das

aposentadorias, maior fiscalização
para assegurar o pleno cumprimen-
to do Estatuto do Idoso, redução
dos juros bancários e  estabeleci-
mento de uma cesta de medica-
mentos e alimentos subsidiados.

De acordo com o presidente do
Sintap-CUT, Epitácio Luiz Epami-
nondas, “há necessidade de recom-
posição das perdas nos proventos

dos aposentados e pensionistas e
que seja utilizado o índice do
IPC31, já calculado pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), que é supe-
rior à inflação”. O dirigente tam-
bém defendeu que “o fator previ-
denciário, perverso mecanismo de
arrocho inventado pelos tucanos,
precisa ser extinto imediatamen-
te”. Outra reivindicação dos dois

segmentos, segundo Epaminondas,
é o aumento da cesta de medica-
mentos de uso contínuo – aqueles
necessários para o combate de
doenças crônicas, como do cora-
ção –, que precisam ser subsidia-
dos pelo governo. Como também a
existência de prateleiras populares
em todas as farmácias, e funcio-
nando de forma efetiva.

CPV: inscrições em fevereiro
seus dependentes e  25% para as de-
mais categorias definidas no edital.

Dos 75% de vagas destinadas aos
servidores da UFRJ, aquelas que não
forem preenchidas por eles serão des-
tinadas aos seus dependentes por sor-
teio público.

As aulas começarão no dia 3
de março, no Salão Nobre do Ins-
tituto de Filosofia e Ciências So-
ciais (IFCS), 2º andar, às 18h. To-
dos os selecionados deverão com-
parecer, pois lá serão distribuídas
as turmas e explicados os procedi-
mentos do curso. Confira na ínte-
gra o edital.

Calendário:
Inscrições: 20, 21 e 22 de fevereiro.
Sorteio: 26 de fevereiro, na subsede do IFCS, às 18h.
Matrículas: 27, 28 e 29 de fevereiro nas subsedes do IFCS (10h às 21h) e do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (das 9h às 17h).
Início das aulas: 3 de março.

Locais de inscrição:
Sede do SINTUFRJ, no Fundão, das 9h às 17h, próximo à Prefeitura da Cidade
Universitária.
Subsede no IFCS, das 14h às 21h, Largo de São Francisco nº 1, sala 402.
Subsede na Praia Vermelha, das 9h às 17h, Avenida Venceslau Brás nº 71, próximo
ao Hospital de Psiquiatria.
Subsede do Hospital Universitário, das 9h às 17h.
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Saiba onde brincar o Carnaval
TERREIRÃO DO SAMBA

Organização: Riotur - Tel.:
2271-7068
Espaço ao ar livre que apre-
senta shows antes do Carna-
val e continua a pleno vapor
até o Sábado das Campeãs.
Em meio a barraquinhas de
comidas e bebidas, um gran-
de palco magnetiza as aten-
ções. Local: Praça Onze - Av.
Presidente Vargas, junto ao
setor 1 da Passarela Profes-
sor Darcy Ribeiro (Sambódro-
mo)
De 25-31 de janeiro / 1-5 e 8-9
de fevereiro

BANDAS E BLOCOS

 ZONA SUL

Bloco do Barbas
Percurso: Concentração a par-
tir de 14h, nas esquinas das
Ruas Assis Bueno com Arnal-
do Quintela. Saída às 16h.
Sáb, 2 de fevereiro

Bloco de Segunda-Feira
Percurso: Cobal do Humaitá -
Botafogo
Seg, 4 de fevereiro

 LEME E COPACABANA

Banda da Bolívar
Concentração:  Rua Bolívar
Sáb-Ter, 2-5 de fevereiro, das
14 às 22h

Banda Miguel Lemos
Concentração: Rua Miguel Le-
mos
Dom, 3 de fevereiro, das 15 às
22h
Ter, 5 de fevereiro, das 15 às
22h

Bloco Carnavalesco Boca
Seca
Concentração: Rua Gustavo
Sampaio
Dom, 3 de fevereiro, das 17 às
21h
Ter, 5 de fevereiro, das 17 às
21h

Banda do Lido
Concentração: Rua Ronald de
Carvalho
Seg, 4 de fevereiro, das 14 às
22h

Clube do Samba
Concentração: Av. Atlântica
Ter, 5 de fevereiro, das 14 às
19h

Bloco Galinha do Meio Dia
Concentração: Av. Atlântica
com Rua Prado Júnior
Ter, 5 de fevereiro, das 14 às
18h

Meu Bem Volto Já
Concentração: Av. Princesa
Isabel, Av. Atlântica à meia pis-
ta até o Leme

Ter, 5 de fevereiro, das 15
às 18h

 IPANEMA, LEBLON, GÁVEA,
JARDIM BOTÂNICO E LAGOA

Simpatia É Quase Amor
Concentração: Praça General
Osório
Dom, 3 de fevereiro, das 15 às
22h

Bloco Vem Ni Mim Que Sou
Facinha
Concentração: esquina da Rua
Jangadeiros com Rua Prudente
de Moraes
Sex, 1º de fevereiro, das 17 às
21h
Ter, 5 de fevereiro, das 17 às 21h

Empolga às 9
Concentração: Posto 9 - Praia
de Ipanema.
Dom, 3 de fevereiro, às 21h

Bloco do AfroReggae
Concentração: Av. Vieira Souto -
entre o Posto 7 e o Posto 9
Dom, 3 de fevereiro, das 15
às 19h

 CENTRO E ARREDORES

Embaixadores da Folia
Concentração: Av. Rio Branco,
esquina com a Rua São Bento,
às 18h
Sex, 1º de fevereiro, às 19h

Cacique de Ramos
Concentração: Av. Rio Branco
com Av. Presidente Vargas.
Dom, 3 de fevereiro, às 21h
Seg, 4 de fevereiro, às 20h

Quizomba
Concentração: Circo Voador –
Lapa.
Ter, 5 de fevereiro, às 16h

Bafo da Onça
Concentração: Av. Rio Branco
com Av. Presidente Vargas
Ter, 5 de fevereiro, às 20h

Bloco Escorrega na Baba do
Quiabo
Concentração: Praça Melvin Jo-
nes (Buraco do Lume)
Sex, 1º de fevereiro, às 15h

Bloco Rival Sem Rival
Concentração: Rua Álvaro Alvim
 Sex, 1º de fevereiro, às 17h

Bloco Carnavalesco Carioca da
Gema
Concentração: Rua do Lavradio,
em frente ao nº 168, às 15h
Sáb, 2 de fevereiro, às 16h

Cordão do Bola Preta
Concentração: Cinelândia
Sáb, 2 de fevereiro, às 8h

Se Não Quer Me Dar, Me Em-
presta...
Concentração: a partir das 16h -
Rua do Lavradio nº 90 - Lapa
Sáb, 2 de fevereiro

Bloco Beco do Rato
Concentração: Rua Joaquim
Silva nº 11
Sex, 2 de fevereiro, às 13h

Cordão do Boitatá
Concentração: Praça Quinze de
Novembro

Dom, 3 de fevereiro, das 7 às 21h

Banda do Bairro de Fátima
Concentração: Praça Presiden-
te Aguirre Cerda
 Dom, 3 de fevereiro e Ter, 5 de
fevereiro, das 9 às 14h

Bloco das Carmelitas Santa Te-
resa
Concentração: esquina de Rua
e Dias de Barros com Ladeira
de Santa Teresa
Sex, 1º de fevereiro, às 14h

Banda dos Inválidos
Concentração: Rua dos Inválidos
 Dom, Seg e Ter, 3, 4 e 5 de
fevereiro, das 13 às 23h

Berço do Samba
Concentração: em frente à Esta-
ção Praça Onze
Sáb, 9 de fevereiro, às 17h

 ZONA NORTE

Méier

Bloco dos Cachaças
O desfile será animado com a
marcha vencedora do concur-
so de marchinhas para o car-
naval de 2008 da Fundição Pro-
gresso.
Concentração: Rua Dias da Cruz,
em frente ao nº 335, a partir das
14h/Sáb, 2 de fevereiro, às 17h

Bloco Amigos da Rua Joaquim
Méier
Concentração: Rua Joaquim
Méier nº 213
Dom, 3 de fevereiro, das 19h à
meia-noite

Vila Isabel

Eu Sou Eu e Jacaré é Bicho
D´Água
Concentração: Rua Torres Ho-
mem com Visconde de Abaeté
Sex, 1º de fevereiro, às 16h

B. C. Planeta dos Macacos
Concentração: Rua Conselhei-
ro Otaviano
Dom, 3 de fevereiro, a partir das
17h (Concentração)

Gargalhada e do Babaçu Abun-
da e a Cerveja Também
Concentração: Rua Pereira Nu-
nes com Av. 28 de Setembro
Dom, 3 de fevereiro, às 15h

Pilares

Turma do Gato
Concentração: Rua Djalma

Dutra
Sáb, 2 de fevereiro, às 14h

Vigário Geral

Afroreggae
Concentração: Quadra Nahil-
do Ferreira
Sáb, 2 de fevereiro, às 15h

Este ano o tradicional palco do Baile da Cinelândia rende-
rá uma justa homenagem à “Rainha do Rádio” Emilinha
Borba, falecida no ano passado. Mais uma vez, o tradicional
ponto de encontro do Carnaval carioca estará pronto para
reunir foliões de todas as idades. A folia começa na sexta-
feira (1/02), e prossegue até terça-feira (5/02) com início às
19h, no palco montado em frente às escadarias da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro. Marchinhas consagradas como
“Está Chegando a Hora”, “Ressurreição dos Velhos Carna-
vais”, “Chiquita Bacana”, “Lata D’Água” e “Sassaricando” pro-
metem fazer o público pular e cantar a noite inteira.

O Baile da Cinelândia foi criado em 1990, e desde então,
é um dos maiores espetáculos do Carnaval de Rua da cida-
de, reunindo mais de cem mil pessoas durante os cinco dias
de evento. Lá estarão: Dóris Monteiro, Reginaldo Bessa,
Roberto Silva, Virgínia Lane, Helena de Lima, Paulo Marquez,
Carmem Costa, João Roberto Kelly, Ataulfo Alves Jr. e muitos
outros artistas.

Baile da Cinelândia - Viagem à
“Época de Ouro”


