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Trinta mil no Fórum de Educação
Delegações de 23 países foram a Nova Iguaçu discutir os rumos da educação. SINTUFRJ marcou presença. PÁGINA 3

MP ou projeto de lei?
O governo ainda se

acerta com o Congres-
so para saber se a trans-

formação do Termo de
Acordo que garante o au-
mento da categoria em

Marcha em Brasília
Cinco mil trabalhadores participaram da Marcha Nacional do Funcionalismo, na manhã do dia

26, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O objetivo da marcha foi o de reivindicar a ratificação
das Convenções 151 e 158 pelo Congresso Nacional, a manutenção das negociações com o governo e a
preservação dos acordos e compromissos assinados por ele em 2007. PÁGINA 2

ASSEMBLÉIA GERAL: às 10h de segunda-feira, 7 de abril, no auditório do CT. A
pauta vai tratar de FGTS e do Encontro Regional Sudeste II da Fasubra

Vítima da ditaduraDengue: população vítima do descaso. PÁGINA 7

Edson Luis vive.
Movimento transfor-
ma manifestação
para marcar aniver-
sário da morte de es-
tudante em luta por
justiça no Brasil.

PÁGINA 12

instrumento legal será
feita através de MP ou de
projeto de lei – urgência,

urgentíssima, com efeitos
financeiros a partir de
maio. Para a Fasubra, o

importante é o cumpri-
mento do acordo já de-
finido. PÁGINA 2

Raquel Carlucho
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LUTA DOS TRABALHADORES

Reajuste de maio vem
por MP ou projeto de lei
Segundo a Fasubra, impasse político não se relaciona com o acordo, mas com o instrumento legal

Diante da pressão existente no
Congresso Nacional contra a edi-
ção de medidas provisórias, o go-
verno encaminhou à Casa Civil
projeto para o cumprimento do
acordo firmado com a Fasubra
em 2007. Segundo o último in-
forme da Fasubra, o impasse po-
lítico não se relaciona com o
acordo, mas com o instrumento

legal, se medida provisória ou
projeto de lei. Isto dependerá das
negociações em curso no Con-
gresso. A Federação está em esta-
do de vigilância e acompanha
todas as ações do governo para o
cumprimento do acordo.

Conforme a Fasubra, o gover-
no definirá esta semana, depen-
dendo do que for negociado, se

trabalhará com MP ou projeto
de lei para garantir os acordos
das diversas categorias do fun-
cionalismo público federal. Mas
para a Federação, conforme deli-
beração de plenária, o importan-
te é a transformação do Termo
de Acordo em instrumento legal,
seja medida provisória ou proje-
to de lei na forma de urgência,

urgentíssima, com efeitos finan-
ceiros a partir de maio deste ano.

Itens ratificadosItens ratificadosItens ratificadosItens ratificadosItens ratificados
Quanto ao conteúdo do ins-

trumento legal, a Fasubra infor-
ma que o governo ratificou os
itens do termo de acordo, estan-
do, portanto, previstas a reaber-
tura do prazo para adesão à Car-

reira e a não-absorção do venci-
mento básico complementar
(VBC), além da repercussão fi-
nanceira para o mês de maio.
Todas estas informações foram
dadas à Fasubra pelo secretário
de Recursos Humanos do Minis-
tério do Planejamento, Duva-
nier Paiva, na última sexta-fei-
ra, 28 de março.

Encontro
da Fasubra

O Encontro Sudeste II será
nos dias 15, 16 e 17 no auditório
do Quinhentão, no CCS. Na pau-
ta, conjuntura, alteração esta-
tutária, seguridade social, con-
cepção de estado.

Cinco mil trabalhadores partici-
param da Marcha Nacional do Fun-
cionalismo, na manhã do dia 26, na
Esplanada dos Ministérios, em Brasí-
lia. O objetivo da marcha foi o de
reivindicar a ratificação das Conven-
ções 151 e 158 pelo Congresso Nacio-
nal, a manutenção das negociações
com o governo e a preservação dos
acordos e compromissos assinados por
ele em 2007. O SINTUFRJ participou
com uma delegação de 50 compa-
nheiros que se juntou às demais ba-
ses da Fasubra, CUT e entidades liga-
das ao serviço público (federal, esta-
dual e municipal).

Três faixas do Eixo Monumental
foram interditadas pela PM, entre a
Praça dos Três Poderes e a Catedral,
nos dois sentidos. Os retornos da via
também foram fechados. Os servido-
res, que seguiram pela Esplanada em
direção ao Congresso Nacional, mos-
traram com a manifestação que, ape-
sar de algumas categorias terem con-
quistado pequenos avanços e garan-
tido reestruturação de tabelas sala-
riais com reajustes escalonados, ou-
tros acordos ainda precisam ser ga-
rantidos e muitas reivindicações se-
guem na ordem do dia.

CampanhaCampanhaCampanhaCampanhaCampanha
No Congresso, centenas de servi-

dores acompanharam o lançamento
da campanha em defesa da aprova-
ção das Convenções 151 e 158 da Or-
ganização Internacional do Traba-
lho (OIT) que tratam da regulamen-
tação da negociação coletiva e da
estabilidade no setor público. O ato
no auditório     Nereu Ramos foi tam-
bém importante para defender a agi-

Marcha ocupa Ministério

lidade do governo para garantir a
aplicação dos reajustes nas tabelas
das carreiras do funcionalismo, con-
forme anunciado pelo ministro do
Planejamento Paulo Bernardo.

Muitos parlamentares foram ao
auditório manifestar apoio às pautas
de interesse dos servidores públicos.
Vários deputados lembraram dos pro-
jetos que tramitam na Câmara e no
Senado e que põem em risco direitos
dos servidores públicos. Entre os exem-
plos foram citados os projetos que
defendem limitações ao direito de
greve, ameaçam a estabilidade dos
servidores e propõem a criação da Pre-
vidência Complementar para o setor
público. O ato contou também com
representantes das entidades que com-
põem a Bancada Sindical.
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Concentração
a partir das

14h, na Alerj
(Palácio

Tiradentes)

EM BRASÍLIA. Delegação do SINTUFRJ viajou mais de mil quilômetros para participar da marcha

Raquel Carlucho

Raquel Carlucho
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30 mil no Fórum
EDUCAÇÃO CIDADÃ

30 mil no Fórum

Delegações de 23 países foram a Nova Iguaçu discutir os rumos da educação. SINTUFRJ marcou presença

Pela segunda vez
consecutiva a cidade de
Nova Iguaçu foi esco-
lhida para sediar o Fó-
rum Mundial de Edu-
cação (FME). A novi-
dade desta edição – a
última foi em 2006 –
foi o engajamento de
todos os municípios da
Baixada Fluminense
na organização deste
que se tornou o maior
encontro de educação
do país. O encontro,
que teve como tema
“Educação Cidadã
para uma Cidade Edu-
cadora”, durou quatro
dias, de 27 a 30 de mar-
ço, e reuniu 23 países e
30 mil pessoas.

Além da sala de aula
O evento foi aberto com a tradi-

cional marcha da educação e reuniu
profissionais de educação e cultura,
estudantes, pesquisadores, autorida-
des e voluntários. Duas grandes con-
ferências com especialistas do Brasil
e do exterior concentraram as expec-
tativas dos participantes. Ao longo
do evento foram realizadas diversas
atividades culturais, esportivas e edu-
cacionais.

 A delegação do SINTUFRJ, num
total de 40 companheiros, marcou
sua participação no FME Baixada
Fluminense. E a UFRJ, que apoiou o
Fórum em nome do MEC, levou es-
tandes para mostrar a produção da
universidade.

 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE
“Educação, Cidadania e Políti-

cas Públicas na Construção da Cida-
de Educadora” foi o tema da primei-
ra conferência do Fórum, realizada
no início da tarde de 27 de março.
Antes da palestra houve uma apre-
sentação cultural, em que o artista
Edmilson Santini contou a obra do
educador Paulo Freire através da lin-
guagem de cordel. O prefeito de Nova
Iguaçu, Lindberg Farias, a secretária
de Educação, Marli de Freitas, e o
representante do Conselho Interna-
cional do FME, Alessio Surian, sau-
daram o evento e os participantes.

No amplo ginásio do SESC, os
conferencistas convidados para a pri-
meira delas defenderam o direito
universal à educação, o respeito e a
valorização da diversidade e das dife-
renças regionais. Para a maioria do
público, composto de estudantes e
profissionais de educação, os espe-
cialistas alertaram para a importân-
cia da ação e do engajamento de
cada um para a construção de uma
nova educação, alternativa ao proje-
to neoliberal.

Guilhermo Williamson, da Universidad de
la Frontera, Chile, discorreu sobre a relação en-
tre educação, cidadania e território. Para ele, a
cidadania é um processo de construção histórica
e se constitui como conquista humana. No seu
entender a cidadania está intrinsecamente liga-
da à educação. “Sem educação ou educação de
má qualidade não existe cidadania”, senten-
ciou. E esta cidadania, para o professor, não
pode estar dissociada das condições territoriais
existentes. E nesse contexto é preciso pensar es-
tratégia para os excluídos. “A educação está li-
gada ao projeto de desenvolvimento das regiões.
Ela só tem sentido na medida em que se funde
cultura política, social e econômica. Por isso,
nossa tarefa não se esgota na sala de aula”,
alertou.

Maria Benites, da Universität Siegen, Ale-
manha, falou da realidade educacional de seu
país, onde, apesar da maioria das escolas serem
públicas, a sociedade convive com as mazelas
oriundas do projeto neoliberal. Na sua interven-
ção, questionou o papel do Estado que atende
aos interesses do mercado e não dos cidadãos.
“Como se forma os cidadãos? Com o compro-
misso dos deveres e exclusão de direitos”, inqui-
riu. E exemplificou o tratamento dado às polí-
ticas sociais: “Educação, saúde e segurança são
deveres do Estado. Mas têm sido tratados como
serviço e não como direito.”  A educadora desta-
cou alguns projetos desenvolvidos no Brasil, na
área da educação, que tiveram sucesso devido à
ampla participação da comunidade, entre os
quais a Escola Cidadã, em Porto Alegre (RS).

Agostinho Monteiro, da Universidade de Lis-
boa, Portugal, centrou sua fala nos documentos
que invocam o ideal de cidade educadora. E fez
um histórico de todo o processo. “Educação é
um direito básico e um valor universal. É uma
chave para diversas questões”, explicou ao enu-
merar as leis e tratados internacionais que rati-
ficam este direito. Ele destacou as conquistas da
primeira década do século XXI. “Tivemos então

a introdução do conceito de educação com
qualidade, voltada para os direitos humanos,
no cenário educacional”. Segundo Agostinho,
atualmente o direito à educação alcançou uma
legitimidade jurídica internacional. E apesar
de ainda termos de caminhar muito para colo-
car em prática este direito, “pode-se sonhar
com o ideal da cidade educadora”.

Graça Bollman, da Universidade do Sul de
Santa Catarina e representante da Associação
de Educadores Latino-Americanos e Caribenhos
(AELAC), definiu os princípios de uma cidade
educadora e destacou a necessidade de valori-
zação do profissional da educação: “A cidade
educadora deve ter espaços próprios de educa-
ção, deve ser o local onde o senso comum é
substituído por valores de solidariedade, paz,
amor, e não do mercado. E que os profissionais
tenham uma boa carreira, os professores e edu-
cadores sejam de qualidade e com salários dig-
nos”. A especialista defendeu a destinação ade-
quada do Orçamento para uma efetiva educa-
ção pública de qualidade e destacou também a
importância do controle social e das políticas
sociais.

Tuniko Benites, do Instituto Tamoios, re-
presentante do Movimento Indígena do Mato
Grosso, encerrou a conferência chamando a
atenção para o respeito à diversidade e aos
costumes das minorias. Ele, que é pedagogo e
faz mestrado em Antroplogia, afirmou que
ainda prepondera no meio educacional e nas
escolas uma visão ultrapassada do índio: “Ape-
sar de ainda termos no país mais de 220 etnias
falando 180 línguas diferentes, somos mostra-
dos como aqueles da época do descobrimento,
sem roupa e cocar”. “ Nossa organização social
e política ainda continuam, por isso defende-
mos nossa identidade, escolas diferenciadas,
específicas, bilíngües e que os professores se-
jam também indígenas”, ressaltou Benites,
que acredita que através da educação pode-se
manter a identidade das minorias.

MARCHA. Delegação do SINTUFRJ marcou presença na passeata de abertura da Conferência no Centro de Nova Iguaçu, que sediou o encontro internacional
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PLANO DIRETOR

A Reitoria entregou no dia 27
ao Conselho Universitário, espe-
cialmente a Comissão de Desen-
volvimento, o anteprojeto formu-
lado pelo grupo de trabalho desig-
nado pela Reitoria com diretrizes
gerais para o Plano Diretor da UFRJ
com metas até 2020.

O documento foi discutido em
duas sessões seguidas do Conselho
Superior de Coordenação Executi-
va (CSCE) e, só depois de consoli-
dadas as sugestões e críticas, foi
entregue ao colegiado máximo.

A Reitoria solicitou a convoca-
ção de uma sessão extraordinária
do conselho na próxima quinta-
feira, dia 3, para tratar exclusiva-
mente sobre o tema.

O documento não é, segundo o
reitor, uma reforma da universida-
de, mas diretrizes para elaboração
do plano diretor, um novo instru-
mento que regule as intervenções
espaciais na UFRJ de acordo com
suas atividades acadêmicas e pro-
jeto institucional.

DiretrizesDiretrizesDiretrizesDiretrizesDiretrizes
Pretende a integração interna

e a integração com a cidade. Pro-
move uma visão de conjunto dos
espaços disponíveis e tem como ho-
rizonte metas para os anos de 2012,
2016 e 2020. A diretriz geral é o
cumprimento de metas do Plano
de Reestruturação e Expansão da
UFRJ com a elaboração de um Pla-
no de Desenvolvimento da Nova
Cidade Universitária destinando es-

Plano diretor: sessão extraordinária
discute diretrizes nesta quinta-feira

Cícero Rabello

paços para atividades de ensino,
pesquisa e extensão com ampla dis-
cussão na comunidade e respeitan-
do decisões das unidades acadêmi-
cas sobre a transferência ou não.
Prevê ainda o enfrentamento de
questões difíceis, como acesso e se-
gurança.

A lógica de ocupação pretende
combinar integrações parciais com
a convergência acadêmica e admi-

lações das entidades de represen-
tação da comunidade, como o
SINTUFRJ.

Reitor pediu empenhoReitor pediu empenhoReitor pediu empenhoReitor pediu empenhoReitor pediu empenho
Na reunião do CSCE, no dia 25,

o debate foi longo, mas para o rei-
tor era importante uma definição.
“É importante pensar o que a gen-
te acha que tem que ser a Universi-
dade nos próximos 20 anos”, expli-
cou, abordando a necessidade de
diálogo para dirimir resistências, e
lembrou que há uma questão prá-
tica: a UFRJ recebeu do governo
R$17 milhões do orçamento deste

Entre as prioridades
está também obra
para construção de
novo alojamento
com capacidade
para 500
moradores e dois
restaurantes
universitários
complementares ao
principal

nistrativa em áreas de conhecimen-
to – ciências da saúde e da vida;
ciências da natureza e tecnologia;
humanidades e ciências sociais
aplicadas.

Pela proposta, um espaço cen-
tral de integração ficará no centro
da Ilha abrigando administração
central, auditório, biblioteca cen-
tral, centro de memória, área de
convivência, restaurante, etc. Aí
estarão também espaços e insta-

A proposta prevê, para
fundamentação das bases
técnicas para o planejamen-
to, a constituição de um Co-
mitê Técnico do Plano Dire-
tor 2020 com a atribuição de
assessorar a Reitoria na for-
mulação da proposta do pla-
no e propor até 28 de junho,
uma primeira versão do pla-
no para debate na comuni-
dade e deliberação no Con-
suni.

Entre as diretrizes cons-
ta também a garantia de
ampla participação e fiscali-
zação da comunidade du-
rante o processo de elabora-
ção e implantação do Plano,
com a constituição de um
conselho participativo forma-

do por várias instancias da
UFRJ, entidades de represen-
tação da comunidade, usuári-
os, comunidade vizinha, pre-
feituras da região metropolita-
na e governo estadual e enti-
dades da sociedade civil.

Diretrizes complementares
propõem prioridades para in-
vestimentos com recursos o
orçamento de 2007 e 2008 e
pede aprovação de ações prin-
cipais para execução das obras
de investimento e infra-estrutu-
ra de apoio para expansão dos
cursos de graduação e assis-
tência estudantil que serão
detalhadas pelo comitê técni-
co. Todas com estudos de via-
bilidade técnica e proposta or-
çamentária das alternativas

possíveis com a cuidadosa
expressão “ouvidas unidades
acadêmicas, órgãos suple-
mentares e centros universi-
tários envolvidos”.

Entra as prioridades está
também obra para constru-
ção de novo alojamento com
capacidade para 500 mora-
dores e dois restaurantes
universitários complementa-
res ao principal.

A última prioridade prevê
contrapartida da UFRJ para
os campus de Macaé e Xe-
rém – para que possam abri-
gar os novos alunos previs-
tos na Expansão a partir de
2008, de forma complemen-
tar aos investimentos da pre-
feituras locais.

Prazo até 28 de junho

ano para seu programa de reestru-
turação e expansão e deverá receber
mais R$10 milhões. Mas para isso
é preciso dar ao MEC garantias de
que os recursos serão usados na ex-
pansão e que está ocorrendo de fato.
Caso contrário corre-se o risco da
Universidade não receber a outra
parte dos recursos.

“Não significa que o orçamen-
to de investimento apresentado para
a UFRJ não será realizado, mas sig-
nifica que os R$10 milhões que a
gente tem a receber podem ser en-
caminhados para outras universi-
dades. Isso seria mortal para nós. A

gente tem recursos, pela primei-
ra vez nos últimos 15 anos, para
investimento fora o orçamento
para outros custeios e a possibili-
dade de contratação de docentes
e técnicos-administrativos. Te-
mos que levar algo para o Conse-
lho (Consuni, que seria na quin-
ta-feira seguinte, dia 27). O rei-
tor concordou com a reivindica-
ção de conselheiros de que o do-
cumento fosse apenas entregue
ao colegiado – em especial à Co-
missão de Desenvolvimento – e
propôs a realização de um conse-
lho especial no dia 3.

CAMPUS DO FUNDÃO. Hospital Universitário no campus do Fundão que está sendo repensado com a elaboração de um plano diretor em debate
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CONSELHOS

CEG e CEPG aprovam editais
A reunião conjunta dos Con-

selhos de Ensino de Graduação e
Ensino para Graduados realizada
na quarta-feira, dia 26, aprovou
os editais de bolsas de iniciação
científica, da 30a Jornada de Ini-
ciação Científica, em novembro,
e as diretrizes para alocação de
vagas docentes para a comissão
que fará a distribuição das vagas
autorizadas recentemente para
concurso de docentes, decorrentes
de vacância entre julho de 2007 e
fevereiro de 2008.

O edital do CEG/CEPG de 26
de março de 2008,  que diz respei-
to ao Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica
(com recursos do CNPq) com con-
trapartida oferecida pela UFRJ,
com vigência de agosto de 2008 a
julho de 2009, definiu, entre ou-
tros aspectos, o prazo para registro
das candidaturas para participa-
ção no Programa: até 18 de abril.
O orientador deve acessar os mó-
dulos próprios do Sigma/Docu-
menta para registrar sua partici-
pação e a de seus alunos bolsistas.

ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma
O programa tem objetivo de

despertar a vocação científica em
estudantes de graduação, incenti-
vando novos talentos e contri-
buindo para a formação de jovens
pesquisadores.

Mas entre os requisitos dos so-
licitantes consta que podem can-
didatar-se às cotas de bolsas inte-
grantes do quadro de magistério e
técnicos-administrativos em edu-
cação da UFRJ portadores do títu-
lo de doutor registrados no Sig-
ma.

Ou seja, os técnicos-adminis-
trativos podem pleitear bolsas para
seus orientados. Essa conquista já

Atenção técnicos-administrativos: de olho no prazo para solicitar bolsas PIBIC

tem três anos e está consolidada
em mais uma versão do edital das
bolsas de iniciação científica.

 “Acho que esse ano a gente
teve uma grata satisfação de ver
que o edital está consolidado. Não
houve discussão, só implementa-
ção. Quando votamos há três ou
quatro anos, havia uma série de
reservas sobre os técnicos-adminis-
trativos atuarem e foi muito difí-
cil convencer os conselheiros que
tínhamos condições de atuar na
formação. É muito gratificante
ver que está consolidado”, come-
morou a representante do CEPG
Claudia Mota

Mas agora, ela lembra, é pre-

ciso que a categoria registre seus
projetos no SIGMA. “Muitos ori-
entadores funcionários não sabem
que podem e devem registrar para
mostrar que a categoria tem pro-
dução e dá sua contribuição à
Universidade”, diz ela.

DocentesDocentesDocentesDocentesDocentes
O Consuni autorizou a aber-

tura imediata de concurso para
provimento de 31 vagas que com-
poriam fundo comum para repo-
sição: 6 destinadas à reserva estra-
tégica e 25 alocadas segundo cri-
térios definidos pelo CEG/CEPG.

Por decisão da sessão conjun-
ta do dia 26, será aplicada a reso-

lução conjunta de 2007 com o
mesmo sistema de indicadores da
COTAV 2007, considerando os se-
guinte limites: todas as vagas de-
verão ser alocadas em regime de
Dedicação Exclusiva; poderá ser
alocada vaga para professor assis-
tente; poderá alocar vaga para ti-
tular considerando o limite de 10%
do perfil docente da unidade defi-
nido na resolução conjunta de
2007.

ManifestoManifestoManifestoManifestoManifesto
     A sessão conjunta aprovou

ainda um manifesto que propõe a
imediata construção de uma po-
lítica de conversão de vagas de pro-

fessor substituto em vagas da car-
reira de magistério superior, como
já vem sendo realizado em outras
Ifes e a distribuição de vagas se-
gundo diretrizes e critérios a se-
rem definidos pelo CEG/CEPG. A
posição leva em conta a portaria
interministerial que criou o ban-
co de professores equivalentes com
base nos componentes do corpo
docente e também no quantitati-
vo de professores substitutos. E que
o artigo quarto possibilita a con-
versão das vagas de substitutos em
vagas efetivas, independente de au-
torização especiífica, observado o
limite do banco de professor equi-
valente.

SESSÃO CONJUNTA. Conselheiros decidiram sobre diretrizes para alocação de vagas docentes

Cícero Rabello

SINTUFRJ informa
Informamos aos sindicalizados que partici-

pam das oficinas de música, dança e ginástica
que as atividades já voltaram ao normal.

NOTAS > > >

Niemeyer
100 anos

O Centro de Letras e Ar-
tes da UFRJ homenageia o
maior arquiteto do Brasil e
um dos grandes pensadores
da esquerda de nossos tem-
pos: Oscar Niemeyer. O Cen-
tro prepara uma mostra do
arquiteto, com maquetes, car-
tazes, charges, fotografias,
poemas, contos e peças
musicais. O evento será rea-
lizado na sexta-feira, dia 4 de
abril, no Salão Dourado do
Fórum de Ciência e Cultura.
Entrada franca.

HU rumo à
certificação

O Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho receberá nes-
ta semana, nos dias 3 e 4 de
abril, visita de comissões inter-
nas e externas para validar a sua
Certificação Internacional. A co-
ordenação do Programa de Acre-
ditação do HU julga que com a
certificação o hospital tende a
elevar sua qualidade nos servi-
ços prestados à população, além
de garantir a evolução contínua
na formação dos profissionais e
no desenvolvimento de pesqui-
sas e extensão.

Seminário
Memória

O Fórum de Ciência e Cultura reali-
zará nos dias 15 e 16 de abril o semi-
nário “Memória, Documentação e Pes-
quisa – A Universidade e os seus Luga-
res de Memória”. O credenciamento
dos participantes será realizado no dia
15 de abril, às 8h15. O evento será
realizado no Salão Dourado do Fórum
de Ciência e Cultura, na Praia Verme-
lha. Entre as atividades previstas na
programação está o lançamento da
página do Projeto Memória SiBi-UFRJ.
Mais informações e inscrições no site
www.sibi.ufrj.br ou pelo e-mail
antoniojose@sibi.ufrj.br.

Mídia Livre
Vai ocorrer no dia 4 de abril, na Associa-

ção Brasileira de Imprensa (ABI), um dos
encontros preparatórios para o I Fórum Mídia
Livre, programado para os dias 17 e 18 de
maio na Escola de Comunicação da UFRJ. A
idéia é abrir a discussão para que o maior
número possível de atores sociais interfira na
construção do fórum. O encontro está progra-
mado para as 17h. A ABI fica na Rua Araújo
Porto Alegre, 71, Centro.
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SAÚDE SUPLEMENTAR

Adesão termina esta segunda
Governo ainda não liberou a rubrica que autoriza novos descontos em contracheques

Esta segunda-feira, 31 de mar-
ço, é o último dia para que os servi-
dores técnico-administrativos reali-
zem sua adesão ao plano de saúde
Caurj/UFRJ com isenção de carên-
cia. Na avaliação do presidente da
Caixa Assistencial Universitária do
Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Pesta-
na, o período foi positivo. “Existia
uma grande dúvida sobre o número
de pessoas que realizariam os pedi-
dos no período das adesões. Estamos
satisfeitos com os resultados”, disse.
De acordo com ele, nos últimos dias
a procura se intensificou. “O volu-
me de adesões veio crescendo ao lon-
go dos dias até atingir um nível
bastante acelerado nas últimas se-
manas”, comentou Pestana.

A Caurj ainda não divulgou os
números oficiais das adesões, nem
mesmo uma prévia. “Estamos em
processo de digitalização dos dados
e avaliação preliminar dos pedi-
dos. Esses dados serão enviados ain-
da à PR-4 e à Reitoria, que por sua

vez os enviará ao Ministério do Pla-
nejamento para o aval final. Por
essa razão ainda não podemos pas-
sar dados mais concretos”, expli-
cou Pestana. Segundo ele, esta tam-
bém é a razão para a demora na
liberação das carteirinhas dos no-
vos associados.

Primeiro pagamento em boletoPrimeiro pagamento em boletoPrimeiro pagamento em boletoPrimeiro pagamento em boletoPrimeiro pagamento em boleto
O superintendente da Pró-Rei-

toria de Pessoal (PR-4) explicou
que por motivos burocráticos ain-
da não foi liberada pelo governo a
rubrica que autoriza novos descon-
tos em contracheques. Por essa ra-
zão, ficou acordado entre PR-4 e
Caurj que o primeiro pagamento
será realizado via boleto bancário.
“O servidor irá efetuar o pagamen-
to e nós repassaremos à Caurj o
valor referente à contrapartida go-
vernamental. Esperamos que em
abril a rubrica já esteja liberada
para que em maio o pagamento
aconteça de forma automática”,

Fora do prazo
As adesões ao plano de saúde Caurj/UFRJ conti-
nuarão, mas agora o novo associado deverá cum-
prir as seguintes carências:

  24 horas para urgência e emergência;
  30 dias para consultas e exames básicos;
  90 dias para os atendimentos odontológicos;
  180 dias para exames especiais e fisioterapia;
  180 dias para internações e cirurgias;
  180 dias para órteses e próteses ligadas ao ato

cirúrgico;
  300 dias para partos.

Encontro
em Brasília

Nesta semana, no dia 3
de abril, será realizado um
encontro em Brasília com
representantes do Ministé-
rio do Planejamento, dos
sindicatos das universida-
des federais, das caixas as-
sistenciais e do governo para
discutir os pontos conside-
rados polêmicos da porta-
ria, para avaliar a necessi-
dade de haver mudanças
no documento.

comentou Gambine.  A PR-4 en-
viará telegramas aos servidores ex-
plicando o ocorrido.

ReembolsoReembolsoReembolsoReembolsoReembolso
Uma questão que tem sido

motivo de confusão entre alguns

servidores técnico-administrativos
é quanto ao reembolso para quem
possui outros planos de saúde. A
Portaria Normativa nº 1, de 27 de
dezembro de 2007, deixa claro que
só poderão receber reembolso os ser-
vidores de universidades que não

tenham optado pela modalidade
de autogestão. A PR-4 liberará re-
embolso para estes servidores refe-
rente apenas aos meses de novem-
bro e dezembro de 2007, quando
ainda não havia sido autorizado o
convênio entre Caurj e UFRJ.

Das 183 vagas que serão ofere-
cidas no próximo concurso para
técnico-administrativo, 95 são para
escolaridade de nível superior e 88
para nível médio. Entre as de nível
médio, 82 são para assistentes em
administração, 2 para técnico de
laboratório e 4 para técnicos em
contabilidade. Segundo o pró-rei-
tor de Pessoal, Luiz Afonso, o cro-
nograma prevê a publicação do edi-
tal no dia 8, no Diário Oficial da
União, quando também será di-
vulgado pela internet.

Pelo calendário previsto – que,
segundo ele, será confirmado no
dia 1o –, a inscrição nos Correios
ou postos credenciados será de 16 a

Concurso em maio

30 de abril. Na internet, a inscrição,
que também começa no dia 16, vai
até 6 de maio. A data provável de
realização do concurso é dia 25 de
maio. O gabarito deve sair no dia
10 de junho e a homologação no
dia 2 de julho.

O salário é de R$ 1.634,30 para
o nível superior e de R$ 1.386,65
para o nível médio. Para a diretora
de Recursos Humanos, Josete dos
Santos, mesmo assim a procura deve
ser grande diante da estabilidade
que o emprego oferece e do fato de
que o mercado está competitivo.
Segundo ela, há profissionais que
fazem especialização para ganhar
em torno de R$ 800.

Na quarta-feira, dia 26 de mar-
ço, membros de uma subcomissão
da Comissão Interna de Supervisão
(CIS) executavam suas tarefas em

CIS, sem sala, trabalha no salão

pleno salão da Reitoria. A reivindi-
cação de infra-estrutura e local ade-
quado para o funcionamento da
equipe incumbida de acompanhar

nossa Carreira, feita reiteradas ve-
zes à Administração Central, ainda
aguarda a concretização do apoio
assegurado.

O Centro de Ciências da Saú-
de realizará sessão solene do seu
Conselho de Coordenação em co-
memoração do Dia Mundial da
Saúde. O evento, que será reali-
zado no dia 7 de abril, às 10h30,
terá como atividades o lança-

Dia Mundial da Saúde no CCS
mento pelos Correios do selo co-
memorativo aos 200 anos da Fa-
culdade de Medicina e homena-
gens aos 60 anos da Organização
Mundial de Saúde, aos 85 anos
da Escola de Enfermagem Anna
Nery e aos 30 anos do Hospital

Universitário Clementino Fraga
Filho. O CCS aguarda a confir-
mação da participação do mi-
nistro da Saúde José Gomes Tem-
porão. O evento será realizado no
auditório Rodolpho Paulo Roc-
co, edifício do CCS, bloco K.

SEM-TETO. Integrantes da CIS precisam urgentemente de ambiente adequado

Cícero Rabello
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CAOS NA SAÚDE

Epidemia na cidade
Enquanto crianças morrem com dengue no Rio, prefeito vai pra Bahia e diz que vai rezar pela cidade

A atitude do prefeito César
Maia de pedir ao Senhor do Bon-
fim que o ajude contra a dengue
no Rio indignou especialistas da
área de Saúde. Enquanto ele nega
a epidemia, acusa os governos fe-
deral e estadual pela crise, num
jogo de empurra no qual a popu-
lação é vítima.

O estado tinha até sexta-feira
44 mil casos registrados e 54 mor-
tes confirmadas desde janeiro. A
Secretaria de Saúde ainda investi-
ga outras 60 notificações de mor-
te pela dengue. Vinte mortes fo-
ram provocadas por dengue he-
morrágica e a maioria foi de cri-
anças de 2 a 13 anos.

“César Maia vai rezar na
Bahia. Patético. Certamente se ele
rezar somente não resolve. O que
resolve é combater o mosquito e
melhorar a organização de assis-
tência aos pacientes”, disse Ro-
berto Medronho, epidemiologista
da UFRJ, o primeiro especialista a
denunciar o quadro de epidemia
de dengue no Rio.

 Para ele, os índices da epide-
mia devem continuar subindo, e
só descem a partir de meados de
abril. Ele espera que em junho
haja menos casos. Isso pelo fato
de que no inverno o mosquito não
se reproduz de forma tão intensa.

Atenção básicaAtenção básicaAtenção básicaAtenção básicaAtenção básica
Roberto Medronho participou

de reunião com especialistas reu-
nidos na Fiocruz, que disseram ser
necessária a ampliação da atenção
básica de saúde no município do
Rio de Janeiro, com especial aten-

ção para a saúde da família.
O município do Rio tem um

dos menores índices de cobertura
do Programa de Saúde da Família
do Brasil (8%).

Segundo Medronho, o municí-
pio é reticente em implantar o Pro-
grama da Saúde da Família: “Não
há mecanismos para que a Prefei-
tura implante o programa princi-

palmente voltado para a baixa ren-
da. Entretanto, o que deve haver é
pressão política por parte da socie-
dade para que a prefeitura reveja
sua posição.”

Solidariedade na UFRJ No dia 24, especialistas em pes-
quisas de saúde se reuniram na
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
para analisar a epidemia. Aponta-
ram a necessidade de diagnóstico
preciso no caso de crianças que se
enfraquecem rapidamente. A mãe
deve observar se a criança fica agi-
tada ou sonolenta, ou se apresenta
falta de ar, dor na barriga, vômitos
e a presença de sangramento. Ex-
plicaram que o mosquito ataca em
geral durante o dia e a no máximo
meio metro de altura, por isso é
importante proteger as pernas. Ain-
da é preciso muita atenção para
evitar focos em casa, caixa d´água
ou ralos destampados e todo tipo
de água acumulada da chuva. Dis-
seram que a vacina está sendo pes-
quisada, mas vai demorar. No mí-
nimo cinco anos.

VEJA OS NÚMEROSVEJA OS NÚMEROSVEJA OS NÚMEROSVEJA OS NÚMEROSVEJA OS NÚMEROS
Em 2007, 158 brasileiros mor-

reram em conseqüência da den-
gue. Segundo o Ministério da Saú-
de, 61 tinham menos de quatorze
anos. A região com o maior núme-
ro de mortos foi a Sudeste: 50.

Na sexta-feira, 28, o ôni-
bus do Hemorio (Instituto
Estadual de Hematologia)
estava na Praia Vermelha e
recebeu muitos funcionários
da UFRJ, que reconheceram
a importância do ato solidá-
rio de doar sangue em meio à
epidemia de dengue no Rio.

A demanda por sangue
no Hemorio cresceu 30%
este ano. Com a incidência
de dengue hemorrágica, o
paciente necessita de pla-
quetas – componente que
não pode ser estocado por
mais de cinco dias. Cada
doação gera uma bolsa de
plaquetas. Cada paciente
precisa de uma bolsa por 10
quilos de peso. Um adulto de
80 quilos necessita de oito
doadores de sangue. Até 5
de abril, um ônibus da insti-
tuição percorrerá vários ou-
tros pontos da cidade para
facilitar a doação.

Para doar são necessá-

rios identidade com foto, ter
mais de 18 anos e menos de
65, pesar mais do que 50 kg,
não ser usuário de drogas nem
estar grávida ou amamentan-
do. Não é preciso jejum. Mas
evitar alimentos gordurosos
quatro horas antes. Informa-
ções no Disque-sangue: 0800-
2820708 ou no site:
www.hemorio.rj.gov.br.

Combate ao mosquito
Em virtude da incidência de

casos de dengue na região da
Ilha do Fundão, fruto do surto
epidêmico em vários municí-
pios do Estado do Rio de Janei-
ro, nesta segunda-feira, 31, será
realizado na UFRJ o Dia D
contra a Dengue. Será na sala
1 da Decania do CCMN, a partir
das 15h coordenado pelo Gru-
po de Trabalho de Combate à
Dengue da UFRJ, formado pe-
los professores Maulori Cabral,
do Instituto de Microbiologia, 
e Roberto Medronho, do Insti-

tuto de  Estudos de Saúde Co-
letiva, pelo técnico-administra-
tivo Lenir Gomes e pelo aluno
de graduação Jonatas de Al-
meida.

O Grupo de Trabalho pre-
tende incorporar representan-
tes das diversas unidades da
UFRJ para a vigilância sanitá-
ria na UFRJ.

Professores e representan-
tes dos estudantes no Conse-
lho Universitário apontaram a
existência focos – em lugares
como os lagos atrás da Reito-
ria – e casos de dengue, entre
eles em quatro moradores do
Alojamento. Isso, segundo os
estudantes, indicaria a possi-
bilidade de existência de um
foco ali. Eles também reclama-
ram da demora a estes estu-
dantes no atendimento no HU.

Para Medronho, se de fato
há vários casos no Alojamen-
to, muito provavelmente está
havendo transmissão de den-
gue no Fundão: “Temos que

tratar com a máxima urgên-
cia possível”, disse, expli-
cando que haverá reunião
esta semana da comissão
para analisar as providências
cabíveis.

Iesc: debate
Especialistas da UFRJ vão

se reunir, em um debate or-
ganizado pelo Instituto de Es-
tudos em Saúde Coletiva
(IESC) – aberto para toda a
comunidade –, para discutir
medidas emergenciais dian-
te da gravidade da situação e
da curva ainda ascendente
de número de casos. Entre
os debatedores estão Celso
Ramos, do Departamento de
Doenças Infecto Parasitári-
as da Faculdade Medicina,
Diana Maul, do Departamen-
to de Medicina Preventiva, e
Medronho, do Iesc. Será às
9h do dia 2 de abril no auditó-
rio do Iesc (na Praça da Pre-
feitura).

Depois do leite
derramado
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A força da consciência política
Militância de Ana Maria Ribeiro nasceu com a reabertura política, no fim da ditadura

A coordenadora-geral do
SINTUFRJ, Ana Maria Ribei-
ro, tem uma longa história de
militância, iniciada ainda na
adolescência, no fim dos
anos 1970, com o movimen-
to de reabertura democráti-
ca. A consciência de liberda-
de e o respeito à independên-
cia de todos os povos e raças
aprendeu com o seu pai. “Ele
levava sempre para casa a
Veja, Exame e IstoÉ, que na-
quela época eram publicações
com enfoque crítico à ditadu-
ra militar”, conta.

Por intermédio da leitura
dessas revistas, Ana Maria tomou
conhecimento da nova conjun-
tura que se abria no país. O ensi-
no de segundo grau com perspecti-
va crítica ao qual teve acesso, com
livros de autores como Caio Prado
Júnior, fortaleceu sua consciência
política. Ao entrar na UFRJ passou
atuar no Movimento Estudantil
(ME).

Sempre DS/PTSempre DS/PTSempre DS/PTSempre DS/PTSempre DS/PT
Filiou-se ao PT em 1981 e des-

de então milita na tendência De-
mocracia Socialista (DS/PT). “Te-
nho orgulho de ter participado da
construção da DS no Rio e no país.
Naquela época nomes como Ernest
Mandel (economista belga, fun-
dador da IV Internacional) e Raul
Pont (deputado estadual por Porto
Alegre) já eram referências. A luta
pelas Diretas Já, pela democracia
no país e na UFRJ me fez ter uma
atuação mais voltada para a polí-
tica universitária”, afirma.

Ela também se orgulha de ter
participado do nascimento de
uma vanguarda crítica no movi-
mento dos técnicos-administrati-
vos de oposição à direção da ASU-
FRJ, ao lado de outros.  “Estive
presente nos comandos de greves
conjuntos e convivi com as novas
lideranças, como João Eduardo,

Marcia Tosta, Fortunato Mauro,
Carlos Maldonado e tantos outros,
alguns já aposentados ou em ou-
tra vida. Conviver com Horácio
Macedo, desde quando era decano
do CCMN até chegar a reitor, tam-
bém foi um enorme aprendiza-
do”, diz.

Em 1988, como funcionária

Homenagem a companheiras
Ana Maria aproveita a opor-

tunidade para homenagear ou-
tras companheiras da UFRJ, e fa-
zer um chamamento:

 “Nossa categoria está repleta
de mulheres criativas e aguer-
ridas, e em cada setor que tra-
balhei e que atuo aprendo mui-

gos e o colegiado máximo ain-
da são dominados pelos ho-
mens. A tripla jornada a que nós
mulheres – mães, esposas e tra-
balhadoras – nos submetemos
inviabiliza para muitas ocupar
os espaços de poder, que exige
uma participação política mais

ativa, mais uma jornada. Mas
faço um apelo a todas as traba-
lhadoras em educação da
UFRJ: não se acomodem e ve-
nham para o Sindicato e para
as atividades políticas, para
que cada vez ampliemos mais
o nosso espaço.”

MÚSICA

Você é velho demais para tocar um instrumento?
Você é velho demais

para aprender a tocar um
instrumento musical? A
resposta a esta pergunta é
“não”.  Ninguém é velho
demais, é ausente de ta-
lento ou possuidor de al-
guma limitação artística
que o impeça de aprender
um instrumento musical.
Basta querer aprender.
Claro que ter um bom pro-
fessor também vai ajudar
muito.

Nos seus dezessete
anos de existência, a Ofi-
cina de Música do SINTU-
FRJ vem ensinando fun-

cionários e dependentes a
darem os primeiros passos
na música ou a se aperfei-
çoarem em seus instru-
mentos. Ela é a prova viva
de que qualquer um pode
aprender música. E, ao
contrário do que muitos
pensam, não é necessário
horas de estudo diário:
apenas alguns minutos por
dia serão suficientes para
se começar a tirar as pri-
meiras músicas de seu ins-
trumento favorito.

Este ano estamos ofere-
cendo um curso específico
para aqueles que querem

começar a tocar um instru-
mento, ou que já tentaram,
mas não conseguiram. No
caso, um curso de Iniciação
Instrumental em violão, ca-
vaquinho ou banjo. A Ofi-
cina de Música possui uma
metodologia própria, com
aulas em grupo, e este cur-
so específico de Iniciação
Instrumental terá uma di-
nâmica que facilitará o
aprendizado rápido para
aqueles que nunca toca-
ram um instrumento.

Marcelo
professor de violão da

Oficina de Música

Oficina de música
A Oficina de Música do SINTUFRJ está oferecendo um curso de

Iniciação Instrumental de violão, cavaquinho e banjo, para iniciantes,
com duração de três meses, para associados e seus dependentes dire-
tos (filho/a, esposo/a, enteado/a) desde que declarados no IRRF/2006 ou
na UFRJ. O curso é gratuito.

Haverá turmas no campus do Fundão (Espaço Cultural) e no campus da
Praia Vermelha (subsede). Confira abaixo os dias e horários para inscrição
e funcionamento do curso, e a quantidade de vagas em cada campus:

Campus do Fundão:
Quartas-feiras, das 17h às 19h30, no Espaço Cultural do SINTUFRJ:

11 vagas para violão e 9 vagas para cavaquinho/banjo.

Campus da Praia Vermelha:
Quintas-feiras, das 18h às 20h30, na subsede do SINTUFRJ: 7 va-

gas para violão e 12 vagas para cavaquinho/banjo.

da UFRJ, Ana Maria iniciou sua
militância sindical. Trabalha-
va no IFCS e inspirou-se no exem-
plo de Conceição Goes: “Foi
uma experiência rica, ela era
militante, mãe e mulher de gar-
ra”. Durante algum tempo
atuou na base do movimento da
categoria.

Ao mesmo tempo também
se dedicava às atividades admi-
nistrativas da UFRJ – foi coor-
denadora administrativa do Ves-
tibular. Desde 1995 participa do
GT-Educação da Fasubra, tarefa
que passou a acumular com a
gestão do Sindicato.

“Minha vida deu uma enor-

me guinada quando decidi ser
mãe. O período Vilhena trouxe
um desestímulo na instituição
e optei por continuar dando a
minha contribuição através do
Sindicato, impulsionada pela
nossa líder Neuzinha, outra
mulher de garra e batalhado-
ra”, disse.

to com elas. Não posso deixar de
citar dona Wanda e dona Ercilia,
da ECO, dois exemplos de dedi-
cação à UFRJ. São profissionais
como elas que sustentam as ins-
tâncias dessa Universidade, mas
o poder continua concentrado
nos homens. Os principais car-

ANA MARIA. Filiada ao PT desde 1981, ela iniciou na política ainda no movimento estudantil. Foi ainda como estudante
que se aproximou do Sindicato

Niko Júnior

ESPECIAL - A MULHER EM BUSCA DE SEU ESPAÇO V
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Ela não foge à luta!
Militante negra e guerreira: da timidez nas assembléias a dirigente sindical

ESPECIAL - A MULHER EM BUSCA DE SEU ESPAÇO V

A coordenadora de Comu-
nicação do SINTUFRJ, Denise
Góes, entrou na UFRJ em
1989, e a primeira luta que en-
carou junto com outros traba-
lhadores na mesma situação
foi pela regularização funcional.
Ex-militante da Convergência
Socialista e atuante no Movi-
mento Negro Unificado, depois
dessa experiência foi natural
sua adesão ao movimento sin-
dical e, mais tarde, por influ-
ência do ex-dirigente Agnaldo
Fernandes, passou a integrar
a direção do Sindicato.

“Foram dias de muita tensão”,
recorda, “pois não foi fácil obter o
vínculo empregatício. Mas foi ven-
do a atuação dos dirigentes sindi-
cais da época na defesa do emprego
dos prestadores de serviço (PS), e
também de entender o quanto aque-
la luta era justa, que me aproximei
do SINTUFRJ. Timidamente come-
cei a freqüentar as assembléias e a
convencer minhas companheiras de
trabalho a irem também.”

ATUAÇÕES MARCANTESATUAÇÕES MARCANTESATUAÇÕES MARCANTESATUAÇÕES MARCANTESATUAÇÕES MARCANTES
A primeira greve da qual parti-

cipou foi no setor onde trabalhava,
a Clínica de Atenção Primária, e
que, segundo Denise, mudou o per-
fil da Faculdade de Odontologia.
“Com essa greve quebramos a es-
trutura rígida da Faculdade e nós,
ex-PS, passamos a ter uma outra
leitura da realidade. Descobrimos,
por exemplo, que agindo coletiva-
mente poderíamos influir nas de-
cisões da unidade”, relata Denise.

“ Sofremos perseguições, e eu
cheguei a ser transferida pela che-
fia imediata para a clínica extra-
muros na Vila do João. Foi terrível,
pois mais do que perder o convívio
com minhas colegas, era a sensa-
ção de estar sendo retaliada. Mas
em menos de um mês o diretor
sentiu a minha falta e me trouxe
de volta. Isso deu mais ânimo ao

grupo e passamos a atuar mais e a
denunciar perseguições”, recorda a
hoje dirigente.

Das boas lembranças acumula-
das até agora na sua trajetória de
militante sindical, Denise cita as as-
sembléias lotadas, a passeata na Li-

nha Vermelha, durante a greve pelo
retorno aos contracheques dos 28,86%
retirados por FHC, e a participação no
Conselho Universitário representan-
do a categoria. “Confesso que no iní-
cio me senti intimidada, porque o
Consuni é quase uma corte imperial,

e quem não conhece se assusta com
tanta formalidade. Mas contei com a
experiência de Marcílio e José Carlos,
e fiquei logo à vontade,” disse.

Dos tempos de Consuni, ela con-
sidera como marcante o movimen-
to dos estudantes pela renúncia do

ex-diretor da Faculdade de Direito,
Armênio. “A bancada dos técnicos-
administrativos teve uma atuação
brilhante neste episódio da vida da
Universidade, e sentimos orgulho de
estarmos influenciando na demo-
cratização da instituição”.

De olho na conjuntura
Apesar das dificuldades coti-

dianas, por ser também mãe de
família, Denise Góes garante que
não larga a luta. “A mulher tem
essa característica de saber se des-
dobrar em dupla e até tripla jor-
nada, e de fazer com que os filhos

compreendam a sua opção de vida
e passem a apoiá-la”, afirma. “Eu
cresci muito nesses anos de Sindi-
cato, a militância é algo que des-
perta nossas potencialidades. Me
orgulho da credibilidade conquis-
tada junto à categoria.”

Denise tem os olhos atentos à
conjuntura política. Tem posição
crítica aos rumos que o governo
Lula trilhou, abandonando os
compromissos substantivos com
os trabalhadores, “depois de bus-
car neles (nos trabalhadores) a le-

gitimidade para chegar o poder”.
Denise disse ter aprendido com a
experiência política que o cami-
nho da libertação da classe tra-
balhadora da opressão capitalis-
ta passa pela sua organização in-
dependente.

HISTÓRIA

Olga Benário e Luiz Carlos
Prestes foram alvo de home-
nagens durante três dias no
Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Sociais (IFCS), da UFRJ.
Os dois militantes comunistas

foram lembrados com pales-
tras, exposição fotográfica,
leitura de cartas que trocaram
do cárcere, projeção de filmes
e vídeos, de 25 a 27 de mar-
ço. No dia 3 de janeiro deste

ano completaram-se 110 anos
de nascimento de Prestes e,
em 12 de fevereiro, o centená-
rio de  Olga.

A professora de História da
UFRJ, Anita Leocádia Prestes,

filha  de Luiz Carlos Prestes e
Olga Benário, nascida num
campo de concentração nazis-
ta, abriu as atividades no pri-
meiro dia. Ela dividiu com o
colega de Universidade, Fran-

cisco Carlos Teixeira, a expo-
sição do tema “O Contexto
Histórico e a Construção da
História Oficial”. A mesa foi co-
ordenada pela professora emé-
rita Maria Yedda Linhares.

Resgate histórico
A Anita traduziu o evento como uma contribuição para o resgate da memória

histórica dos dois importantes personagens e, também, de incentivo ao debate
sobre o papel da “história oficial” — “aquela que é traduzida pelos intelectuais
comprometidos com os donos do poder” – de uma outra história comprometida
com os interesses e os anseios dos explorados e oprimidos. “Prestes teve uma
longa e atuante trajetória na história do Brasil e de resistência ao avanço do
fascismo e da barbárie, quando em todo o mundo se travava uma árdua batalha
contra o nazi-fascismo. As opções de vida de homens como Prestes iluminaram
os caminhos para mudanças e a um custo muito grande, por isso devem ser
valorizados”, afirmou Francisco Carlos Teixeira.

Olga e Prestes homenageados

DENISE. Ex-militante da Convergência Socialista e militante do Movimento Negro Unificado, Denise é quadro
importante no movimento sindical na UFRJ

Niko Júnior

Cícero Rabello
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Com todo o gás!
Iaci Azevedo faz sua estréia na direção do SINTUFRJ depois de militar na base do movimento
sindical da categoria

Técnica-administrativa da
UFRJ desde os 19 anos de
idade, ela garante que está
com todo o gás para defender
os interesses dos técnicos-
administrativos. Veja o seu
depoimento.

“Neste mês de março em que o
nosso Sindicato presta homenagem
às mulheres trabalhadoras da UFRJ,
logo me veio à cabeça a música
que Gal Costa cantava: ‘... Não me
venha falar da malícia de toda
mulher, cada um sabe a dor e a
delicia de ser o que é...’.

Entre dores e delícias, nós mu-
lheres seguimos com nossa dupla e
até tripla jornada de trabalho,
muitas vezes transformando a dor
em aprendizado.

Cheguei na UFRJ em 1981 para
trabalhar na Creche Universitária,
compondo uma equipe de maioria
mulheres, com as quais aprendi
muito, em especial com a diretora,
psicóloga Mariete Cardoso, que nos
ensinou a ser educadoras e guerrei-
ras. Em 1988 tivemos que mostrar
essa garra, quando a Reitoria resol-
veu fazer uma intervenção na Cre-
che. O grupo liderado por mim e
Rita Merlino lutou muito pela
manutenção do trabalho e da dire-
tora. Fomos várias vezes ao gabine-
te do reitor, Horácio Macedo.

Naquele mesmo ano nasceu
meu filho, infelizmente com dis-
trofia muscular. Isso me obrigou a
pôr o pé no freio, mas não abando-
nei a Creche. Sinto muito orgulho
de ter integrado essa equipe de
mulheres determinadas, mas que
nunca perderam a ternura.

 Em 2006 fui convidada a par-
ticipar de um coletivo político,
cuja  carta de princípio me aten-
dia como militante sindical.
Sempre fui favorável a uma mili-
tância limpa e comprometida
com toda a categoria, e sem parti-
darização do Sindicato. Vi neste
coletivo a vontade de resgatar a
categoria para as ações políticas
do Sindicato, entidade que está

bastante desacreditada. A estraté-
gia seria implementar ações so-
ciais, como a construção de uma
sede campestre, onde poderíamos
ter um espaço lúdico e político ao
mesmo tempo.

Com este intuito, participei
do processo eleitoral e, com mais
sete companheiros do meu gru-
po, assumi a direção sindical.
Eles me indicaram para assu-
mir a Coordenação de Educa-
ção. A minha atuação como
única mulher do coletivo na di-

retoria da entidade está sendo
bastante interessante. Ajo com
igualdade e firmeza na condu-
ção das questões do Sindicato;
às vezes, acho que sou mais dura
que o restante dos meus compa-
nheiros.

Com o entendimento de que
estou diretora hoje, mas vou ser
sempre base, pauto minhas ações
pelo interesse da categoria, pois
foi ela que me elegeu, e para re-
presentá-la. Por esta razão, te-
nho atuado como  diretora do

SINTUFRJ, e não de uma pasta
apenas. Assim, com ajuda de to-
dos os meus companheiros tive
oportunidade de conhecer um
pouco do que sempre questionei
como base. Assumi o Sindicato
com uma dívida de aproximada-
mente R$ 260 mil. Ao longo da
gestão, meu coletivo ainda foi
surpreendido com uma dívida
trabalhista, que já estamos pa-
gando, criada por gestões ante-
riores pelo não-cumprimento do
contrato coletivo de trabalho, o

que gerou um passivo de cerca de
R$ 350 mil o que foi extrema-
mente lamentável, pois somos
um sindicato que defende o di-
reito dos trabalhadores.

Porém, torcemos que haja uma
mudança de cultura dos dirigentes
sindicais, pois eles precisam enten-
der que a entidade não pode funci-
onar sem um planejamento, por-
que os recursos não são infinitos e
não devem ser aplicados apenas nas
ações políticas, mas também no
social.”

Vila ainda aguarda obras
Os moradores da Vila Residen-

cial ainda aguardam a construção
das 14 casas das famílias que sofre-
ram com a inundação de esgoto
em agosto do ano passado. Segun-
do um dos representantes da Asso-
ciação de Moradores da Vila, Mar-
celo Cantizano, a comunidade
aguarda uma reunião com a dire-
ção do Parque Tecnológico para

saber se já ocorreu a escolha da
empresa que fará as obras. “Temos
a informação de que as casas serão
construídas ao lado do campo de
futebol”, disse Cantizano.

Vera Lúcia Freitas, também
da AmaVila, disse ter informa-
ções de que a empresa será esco-
lhida ainda esta semana. “O pro-
fessor Maurício Guedes nos in-

formou que no dia 28 de março
seriam abertas as propostas das
empresas e logo em seguida as
obras começariam”, disse.

Não foi possível contatar o pro-
fessor Maurício Guedes, diretor do
Parque Tecnológico, para confir-
mar as informações. A assessoria de
imprensa do Parque Tecnológico
informou que na próxima semana

a situação estará totalmente defi-
nida e que os prazos serão estipula-
dos com mais segurança. Vamos
aguardar.

HISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICOHISTÓRICO
Em agosto de 2007, água mis-

turada a esgoto invadia os quintais
das casas dos moradores da Vila
Residencial. O problema começou

com o aterro para instalação do
Parque Tecnológico, que elevou em
4 metros o nível do terreno na divi-
sa com a Vila, onde corria livre um
canal. Depois a empresa Superpesa
aterrou o canal, que passou a trans-
bordar. O reitor Aloísio Teixeira
chegou a declarar que a realocação
das 14 famílias afetadas era ques-
tão de urgência.

IACI. Estreante na direção do Sindicato pela Tribo, ela diz que a entidade deve ter mais planejamento

Cícero Rabello
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SOS IFCS

Prédio é um poço de problemas
Há vários anos o prédio secu-

lar do Largo de São Francisco
que abriga o Instituto de Filoso-
fia e Ciências Sociais (IFCS), da
UFRJ, é notícia pelos problemas
que acumula. É rede elétrica so-
brecarregada, falta de salas, te-
lhado remendado, elevadores
parados e, para completar o ce-
nário de caos em que se trans-
formou o IFCS, sistema de in-
formática em colapso.

Cerca de 3.500 estudantes e
103 professores dos cinco cursos
de graduação e seis de pós-gra-
duação estão impedidos de uti-
lizar o acervo de mais de 80 mil
volumes e 36 mil fascículos.
Como a biblioteca é informati-
zada, sem computadores funci-
onando foi suspenso o emprésti-
mo de livros e o credenciamento
de novos leitores.

A falta de elevador impede o
acesso de docentes e estudantes
portadores de necessidades espe-
ciais às salas de aula, que ficam
nos andares superiores do pré-
dio. O elevador de serviço está
quebrado há mais de ano e o
social, depois de várias interrup-
ções durante o ano passado, em
janeiro também parou de vez.

Situação caóticaSituação caóticaSituação caóticaSituação caóticaSituação caótica
Relatórios detalhados sobre

os problemas na infra-estrutura
do IFCS já foram levados à Rei-
toria e lidos no Conselho Uni-
versitário pela diretora Jesse Jane.
Ela classifica a situação como
de extrema gravidade e espera
uma intervenção imediata do
reitor, ou então, afirma, o IFCS
entra em colapso.

“Eu já comuniquei ao reitor
Aloísio Teixeira que estou dis-
posta a entregar o cargo se as
coisas continuarem como estão.
Ou a Reitoria nos dá condições
de trabalho ou devolvemos o pro-
blema para eles. Não tenho mais
como responder à demanda da
minha comunidade ou pôr pa-
nos quentes numa situação gra-
víssima e que é visível a todos”,
afirmou Jesse Jane.

No momento, uma das preo-
cupações da diretora com a crise
na rede lógica é não poder cum-
prir prazos com o Capes e o MEC,
em relação a recredenciamento
dos cursos de pós-graduação.
“Como vamos preencher o Data-
Capes sem internet? A qualquer
hora vamos receber a visita do
Ministério da Educação, e o que
vamos fazer?”indaga.

PromessasPromessasPromessasPromessasPromessas
Apesar da crise no IFCS já

Sem computadores funcionando foi suspenso o empréstimo de livros e o credenciamento de novos leitores

se arrastar por muito tempo –
o conserto do telhado está pro-
metido há dois anos, por exem-
plo –, Jesse Jane acredita que,
desta vez, devido ao agrava-
mento da situação, tanto o rei-
tor como o pró-reitor de Pla-
nejamento e Desenvolvimen-

Pouco antes do início
da reunião do Conselho
Superior de Coordenação
Executiva na terça-feira,
25, quando a Reitoria fina-
lizaria a discussão sobre
as ousadas diretrizes do
Plano Diretor da UFRJ –
que vai dar a largada nas
obras previstas no Progra-
ma de Reestruturação e
Expansão da UFRJ, para o
qual já estão destinados
R$ 27 milhões só este ano
– um problemão adentrou
o salão do colegiado acom-
panhado da expressão afli-
ta da diretora do Instituto
de Química, Cássia Turci.

Por falta de condições
de infra-estrutura, em es-
pecial diante das condi-
ções dos elevadores do
bloco A do CT, onde a
unidade funciona em insta-
lações cedidas, as aulas
foram suspensas. Na sex-
ta-feira, 28 as aulas conti-
nuavam suspensas.

O reitor Aloísio Teixeira
disse que nem todos os
problemas podem ser re-
solvidos com os recursos
(R$ 27 milhões) do Progra-
ma de Reestruturação e
Expansão da UFRJ. “Mas
tem que ter uma política
para enfrentar isso”, disse.
Quanto aos elevadores, a
Reitoria faria reuniões com
dirigentes do IFCS,  CCMN,
CT e IQ para buscar solu-
ções mais breves.

to, Carlos Levi, agirão em so-
corro do Instituto. “O Levi dis-
se que está contratando em
caráter emergencial uma em-
presa para consertar os eleva-
dores, e está licitando uma
outra para dar manutenção”,
informou.

IMAGEM DO DESCASO. Elevador interditado há meses no IFCS, tormento para os usuários

Um triste fato está ocor-
rendo no IFCS e não tem a ver
com a precariedade da estru-
tura e da infra-estrutura do
prédio. No final de 2007, a
chefe da biblioteca, Maria An-
gélica Brandão Varella, cons-
tatou furto de livros. Levanta-
mento feito e o resultado foi
doloroso: mais de 400 volu-
mes foram surrupiados das es-
tantes.

A salvo só estão as obras
raras, que ficam guardadas
numa sala especial, cujo aces-
so é permitido com pedido for-
mal.

O fato já foi notificado à

coordenadora do Sistema de
Bibliotecas e Informação,
Paula de Mello, mas por en-
quanto nenhuma medida foi
adotada. Segundo Maria An-
gélica, faltam  funcionários
e vigilantes suficientes para
prestar mais atenção nos usu-
ários e redobrar a vigilância
na entrada e saída da biblio-
teca. Atualmente, apenas 17
funcionários, um vigilante e
um porteiro atuam na bibli-
oteca, que tem três andares, e
nem o elevador monta-car-
gas está funcionando, o que
facilitaria o controle de flu-
xo dos livros.

Furto de livros no IFCS

O AVISO. Contrato de manutenção interrompido

Cícero Rabello

Aulas
interrompidas
no IQ
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Edson Luis vive!

“Podia ser seu filho”

Movimento transforma manifestação para marcar aniversário
da morte de estudante em luta por justiça no Brasil

Estudantes, repre-
sentantes de sindica-
tos, MST, sem-teto e
partidos políticos parti-
ciparam do ato em me-
mória do estudante Ed-
son Luis de Lima, brutal-
mente assassinado pela
ditadura militar em 28 de
março de 1968. A mani-
festação, que reuniu
centenas de pessoas na
Candelária, trazia como
bandeiras principais: o
fim da violência do Es-
tado, a democratização
do acesso às universi-
dades e a luta por uma
educação pública de
qualidade. Reivindica-
ções que já faziam par-
te da agenda de lutas da
geração de Edson Luis.
Os movimentos sociais
pediam por justiça,
igualdade social, des-
criminalização da pobre-
za e acesso à terra.

Representantes do Comitê de
Solidariedade ao Povo Palestino
também apoiaram o ato. “As ba-
las que matam os jovens pobres
aqui são as mesmas balas fascis-
tas que matam o povo palestino
no Oriente Médio”, gritavam. Es-
tudantes dos Centros Acadêmicos
da UFRJ também estiveram pre-
sentes.

Um grupo de 50 estudantes
que saíram da Tijuca em direção
à Candelária foi retido no metrô
pela Polícia Militar. Houve in-
tensa manifestação dos que se en-
contravam no local. “Só saire-
mos em passeata quando esses
companheiros conseguirem che-
gar até aqui”, gritava a estudan-

tada ao microfone. Cerca de uma
hora depois o grupo conseguiu se
incorporar ao ato.

Faixas e cartazes com a inscri-
ção “Edson Luis vive!” davam o tom
de homenagem ao primeiro com-

panheiro brutalmente assassinado
pela ditadura militar. Os compa-
nheiros saíram em passeata da Can-

delária em direção ao Calabouço,
onde Edson Luis foi assassinado.
De lá seguiram para a Alerj.

No início da noite do dia
28 de março de 1968, o estu-
dante Edson Luis de Lima, de
18 anos, foi morto com um
tiro no coração disparado de
uma pistola calibre 45 de um
dos policiais militares que in-
vadiram o Restaurante Central
dos Estudantes, no Calabouço,
Centro do Rio. Fazia quatro
anos que a ditadura militar se
instalara no país e dois meses
que Edson Luis estava na cida-
de, vindo de Belém, no Pará,
para trabalhar e estudar.

De família muito pobre, Ed-
son Luis morava no Campo dos
Afonsos, Zona Oeste, com a tia Ene-
dina Pau-Ferro. Era aluno do Ins-
tituto Cooperativo de Ensino, que
funcionava no Calabouço, que
também sediava a União Metropo-
litana dos Estudantes (UME), um
teatro, uma clínica e algumas lo-
jas. Como outros estudantes sem
recurso, almoçava e jantava no res-
taurante estudantil, onde a comi-
da era mais barata porque contava
com subsídio do governo.

Era no Calabouço que também

Edson Luis conseguia dinheiro para
suas despesas. Ele engraxava os sa-
patos de colegas abastados e fazia a
faxina do local. Tinha como pro-
jeto de vida completar o secundá-
rio cursando o supletivo Madureira
e ingressar na faculdade de enge-
nharia. Não era um ativista da luta
contra a ditadura, mas se unia aos
estudantes em defesa do restauran-
te, colando cartazes e jornais nos
murais.

Naquela época, o Calabouço era
visto pelo regime militar como cen-
tro de agitação estudantil. Diversas

vezes o local era invadido pela po-
lícia, armada de cassetetes e revól-
veres, em tentativas de conter as
passeatas lideradas pela Frente Uni-
da do Calabouço (FUEC). Numa
dessas ações repressivas deixou como
saldo o corpo de Edson Luis esten-
dido no chão e mais seis estudantes
feridos no hospital.

“Mataram um estudante.
Podia ser seu filho”. Este grito
de ódio foi repetido durante toda
aquela noite em todos os cantos
da cidade. Centenas de pessoas
se juntaram aos estudantes que

carregavam nos braços o cor-
po do colega assassinado até
a  Assembléia Legislativa. No
dia seguinte, uma multidão
de mais de 50 mil pessoas
acompanhou a pé o cortejo
fúnebre da Cinelândia ao Ce-
mitério São João Batista, em
Botafogo.

O tiro que matou Edson Luis
foi o que marcou o acirramento
da luta da esquerda, principal-
mente do movimento estudan-
til, contra os generais que to-
maram à força o poder.

Professor
da EBA
lança livro

Estética, Vivência Huma-
na – Temas e Controvérsias
na Filosofia é o título do livro
que o professor da Escola de Be-
las Artes (EBA), da UFRJ, João
Vicente Ganzarolli de Oliveira,
autografa na terça-feira, 8 de
abril, às 18h, na Sala de Leitu-
ra Cinelândia (Avenida Rio
Branco, 241).

II Semana de Saúde
Coletiva

Papo Cabeça em
lançamento de livro

O Programa Papo Cabeça da Faculdade de Medicina e da Materni-
dade-Escola da UFRJ realizará, na sexta-feira, 4 de abril, a mesa-
redonda “Sexualidade na Adolescência”, ocasião na qual será lançado
o livro Sexualidade na Adolescência no Novo Milênio. A publicação
é uma coletânea de artigos sobre o tema, que abarca tanto os aspectos
físicos quanto sociais e psicológicos envolvidos. Além disso, está pre-
sente na coletânea um estudo entre as mudanças culturais nos rela-
cionamentos dos adolescentes ao longo das últimas décadas. A coletâ-
nia foi coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ e organiza-
da pelos professores José Leonídio Pereira, Claudia Fanelli, Regina
Celi Pereira e Silvia Rios.

Com o tema “Saúde Coleti-
va e Cidadania”, o Instituto de
Estudos em Saúde Coletiva
(Iesc), da UFRJ, realiza, de 26 a
30 de maio, a II Semana de
Saúde Coletiva. O evento será
composto de oficinas temáti-
cas, mesas-redondas, apresenta-
ção de pôsteres em sessões diá-
rias, trabalhos completos con-
correntes ao II Prêmio Iesc de

Saúde Coletiva, uma conferên-
cia inaugural e uma conferên-
cia de encerramento.

O público-alvo são estudan-
tes de graduação e pós-gradua-
ção, profissionais de saúde e áreas
afins, pesquisadores e representan-
tes de movimentos sociais e enti-
dades representativas de todo o
país e que se interessem pelo tema
da saúde coletiva.

MANIFESTAÇÃO. Na sexta-feira, estudantes e trabalhadores (inclusive militantes do MST) foram às ruas do Centro


