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Inauguração do Museu da
Geodiversidade marca 50 anos
do Curso de Geologia.

PÁGINA 5

UFRJ se mobiliza por vítimas
das enchentes.

PÁGINA 4

INSCRIÇÕES PRORROGADAS

Governo corta os 26%
A notícia surpreen-

deu até a Pró-Reitoria
de Pessoal da UFRJ,
que confirmou o cor-
te, através de telefone,
no final da tarde de
sexta-feira, 5. O corte
foi encaminhado a par-
tir de uma interpreta-
ção do Ministério do
Planejamento sobre
decisão do Tribunal

Assembléia Geral quinta-feira, dia 11, às 13h, no Quinhentão
Regional Federal sus-
pendendo a eficácia da
sentença transitada em
julgado que determina-
va a alteração da rubri-
ca. Pela decisão, o per-
centual voltava ao Sis-
tema de Cadastro de
Ações Judiciais (Sicaj).
Mas o Planejamento ex-
trapolou a interpretação
e resolveu cortar o per-

Milhares protestam em Brasília
A Esplanada dos Ministéri-

os foi tomada por milhares de
trabalhadores do campo e da
cidade, ativos e aposentados,
servidores públicos e da ini-
ciativa privada na 5a Marcha
Nacional da Classe Trabalha-
dora em defesa do emprego,
da garantia de renda e por
medidas que defendam os tra-
balhadores dos impactos ne-
gativos da crise financeira in-
ternacional. A delegação do
SINTUFRJ contou com 40 com-
panheiros.

A CUT promoveu ato públi-
co em frente ao Ministério do
Trabalho, cobrando a aprova-
ção do projeto de lei que insti-
tui a contribuição negocial e
revogação da instrução nor-
mativa que institui contribui-
ção sindical para os servido-
res públicos.

PÁGINA 3
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Moção de apoio
O Conselho Universitário da

Universidade Federal do Rio de
Janeiro, reunido em sessão ex-
traordinária no dia 4 de dezembro
de 2008, vem manifestar apoio à
decisão da Administração Cen-
tral desta Universidade no sentido
de não tomar iniciativa do corte de
percentual de 26,05% do salário
dos servidores ativos, aposenta-
dos e pensionistas por conside-
rar o ato arbitrário, que confronta
com a decisão do Tribunal Regio-
nal Federal da 2a Região.

Vale ressaltar que esse paga-
mento vem sendo efetuado inin-
terruptamente desde 1995.

Rio de janeiro, 4 de de-
zembro de 2008

centual. A Assessoria ju-
rídica do SINTUFRJ já
entrou com recurso. Di-
ante da gravidade da si-
tuação, o SINTUFRJ
convoca toda a catego-
ria a comparecer à as-
sembléia marcada para
quinta-feira, dia 11, às
13h, no auditório do
Quinhentão (CCS).
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UNIVERSIDADE

Comemorações na UFRJ
O ano de 2008 reuniu

várias comemorações das
unidades da universidade.
Foram 200 anos da Faculda-
de de Medicina, 75 anos da
Faculdade de Odontologia
e recentemente os 45 anos
de fundação do Núcleo de
Pesquisas de Produtos Na-
turais (NPPN), dia 26 de no-
vembro. Já na semana pas-
sada, dia 4 de dezembro, o
Instituto de Geociências co-
memorou os 50 anos do pri-
meiro curso de Geologia do
Rio de Janeiro com a inau-
guração do inédito Museu
da Geodiversidade.

Museu da GeodiversidadeMuseu da GeodiversidadeMuseu da GeodiversidadeMuseu da GeodiversidadeMuseu da Geodiversidade
O curso de Geologia da UFRJ

celebrou 50 anos de existência com
uma grande festa, solenidade e ati-
vidades no prédio do Centro de Ciên-
cias Matemáticas e da Natureza
(CCMN). Nesse período a Geologia
experimentou extraordinária evolu-
ção como campo do conhecimento
científico e o próprio Departamento
de Geologia do Instituto de Geoci-
ências da UFRJ se modernizou e evo-
luiu. Hoje, o curso tem renome in-

ternacional, sendo o primeiro do
país. Na UFRJ só perde para Medici-
na na relação candidato/vaga. A
inauguração do Museu da Geodi-
versidade, resultado da dedicação e
empenho dos profissionais da Geo-
logia, fechou com chave de ouro a
cerimônia.

O evento começou no auditório
do Roxinho, onde a cantora Selma
Reis fez um show. Em seguida, fo-
ram entregues placas comemorati-
vas e realizada  solenidade pelo ani-
versário do curso. Encerrando as co-

memorações, foi inaugurado o Mu-
seu da Geodiversidade, cujo acervo
é composto por mais de 20 mil exem-
plares de minerais e fósseis, cente-
nas de tipos petrológicos (de rochas),
mapas e objetos que retratam a geo-
diversidade e a história geológica da
Terra. As instalações ocupam uma
área de cerca de 700 metros quadra-
dos no andar térreo do CCMN. O
museu faz parte de um projeto am-
bicioso que une o Núcleo de Estudos
da Terra (NET) e o Centro de Estu-
dos do Meio Ambiente (CEMA), do

Instituto de Geociências, e o Centro
de Formação de Professores de Ciên-
cias e Matemática, pertencente ao
CCMN.

O espaço está destinado a aten-
der também o público externo da
universidade, incluindo cerca de
2,4 milhões de estudantes de todo o
Estado do Rio. A sala em três di-
mensões, também inaugurada dia
4 com exibições para os estudantes,
é uma das atrações do complexo.
Só o museu tem o custo de mais de
um milhão de reais, destes foram
gastos a metade.

O diretor do Instituto de Geoci-
ências (Igeo), João Graciano, diz que
a comunidade do Igeo tem muito a
comemorar: “O Museu da Geodi-

Homenagem a técnico-administrativos no NPPN
No evento do Núcleo de Pes-

quisas de Produtos Naturais
(NPPN), realizado no auditório
Rodolpho Paulo Rocco, dia 26 de
novembro, a direção homena-
geou, além de professores que par-
ticiparam da história da unida-
de  sete técnicos-administrativos
em reconhecimento ao seu tra-
balho por mais de 25 anos no
Núcleo.

A diretora Gilda Leitão, que
foi aluna e depois professora na
unidade, disse que a comemora-
ção foi emocionante. Ela home-
nageou um dos fundadores, Wal-
ter Mors, os funcionários e agra-
deceu à Faculdade de Farmácia
pela parceria com o Núcleo. “Foi
um momento muito especial
para todos. Os funcionários, par-
ticularmente, são pessoas muito

versidade é um sonho antigo. Mos-
trar não só minerais, mas a própria
evolução do planeta, de forma di-
nâmica e interativa. Unindo passa-
do e presente. Um museu para todas
as camadas da sociedade e para fazer
entender o que resulta da pesquisa
na universidade, como a ciência é
produtiva para a sociedade.”

Graciano destaca o empenho
dos professores Ismar de Souza Car-
valho, o grande idealizador, Emi-
lio Velloso, atual chefe do Departa-
mento da Geologia, e Leonardo
Borghi, coordenador da Pós-Gra-
duação para a realização deste so-
nho. “O projeto caminha com a
própria história do curso e todos
nós nos envolvemos”, explica.

dedicadas, mas têm pouco reco-
nhecimento oficial. Por isso, fi-
zemos a homenagem. Tem al-
guns até com 30 anos de casa.
Conheço cada um”, revela com
carinho.

Um destes é o aposentado Na-
talino Germano, que ainda conti-
nua a cuidar dos animais do NPPN.
Ele mereceu deferência especialís-
sima. O reitor Aloísio Teixeira rati-

ficou o momento: “Este evento é
especial, pois a UFRJ surgiu frag-
mentada, e o NPPN foi um mode-
lo que gerou proximidade, inte-
gração entre a universidade.”

A origem do Núcleo de Pes-
quisas de Produtos Naturais  en-
contra-se em um grupo de pes-
quisadores do Instituto de Quí-
mica Agrícola (IQA), coordena-
do pelo doutor Walter Mors, que

buscava um aperfeiçoamento nas
técnicas analíticas e de isolamen-
to e purificação de produtos na-
turais. Este grupo cresceu e se
transformou inicialmente no
Centro de Pesquisas de Produtos
Naturais (CPPN). Em 1976, atin-
giu o status de órgão suplemen-
tar do Centro de Ciências da Saú-
de (CCS) da UFRJ e passou a ser
denominado NPPN.

HOMENAGEADOS: Da esquerda para a direita,de  pé:
Francisco de Assis Vieira dos Santos, Juliana da Conceição
de Andrade, Joaquim José de Souza, Celso Evangelista dos
Santos. Sentados: a diretora Gilda Guimarães Leitão, Marli
Telles Vieira de Melo, Maria do Carmo Freire Ribeiro Pinto e
Natalino Germano
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SHOW NO ROXINHO, entrega de placas e inauguração do Museu
da Geodiversidade marcaram os 50 anos da Geologia.
O diretor João Graciano, (à direita) destaca o empenho de Ismar
Carvalho, o idealizador, Emilio Velloso, chefe do Departamento (à
esquerda) e Leonardo Borghi, coordenador da Pós-Graduação.
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MEMÓRIA Fasubra
Trincheira de luta a serviço
dos trabalhadores e da
sociedade brasileira

Começou domingo, 7, e termi-
na nesta terça-feira, 9, a “Plenária
Comemorativa dos 30 anos da Fa-
subra Sindical”. O evento reuniu
na cidade de Natal, Rio Grande do
Norte, militantes de toda a base da
Federação. O SINTUFRJ participou
com cinco delegados, eleitos em
assembléia, e um representante da
diretoria da entidade. O ponto alto
dos festejos de aniversário foi a ho-
menagem aos ex-dirigentes fun-
dadores da Fasubra.

Os dois primeiros dias da Ple-
nária, 7 e 8, foram dedicados à
pauta política, com discussão e
aprovação de resoluções sobre os se-
guintes temas: conjuntura, HUs,
Confederação dos Trabalhadores
das Universidades Latina e do Cari-
be (Contua), Internacional de Ser-
vidores Públicos (ISP), XX Confa-
subra (aprovação de regimento e
definição de local e registro sindi-
cal). Também houve espaço para
informes da direção e da base.

Trinta anos de lutaTrinta anos de lutaTrinta anos de lutaTrinta anos de lutaTrinta anos de luta
A Federação de Sindicatos de Tra-

balhadores das Universidades Brasi-
leiras, Fasubra Sindical, foi consti-
tuída no dia 19 de dezembro de 1978
para representar toda a categoria das
instituições de ensino superior e das
vinculadas ao ensino de 3º grau,
totalizando mais de 150 mil traba-
lhadores em todo o país . Inicial-
mente foi batizada como Federação
das Associações de Servidores das
Universidades Brasileiras.

Nestas três décadas de existên-
cia, a Fasubra Sindical construiu
projetos de relevância para os tra-
balhadores da educação e para a
sociedade em geral. Entre os quais
se destacam o Projeto de Universi-
dade Cidadã para os Trabalhado-
res, propõe um novo modelo para a
universidade pública brasileira e se

transformou no PL 7.398/2006, em
tramitação no Congresso Nacional,
e o Projeto do Plano de Cargo Úni-
co (PCU), que subsidiou a elabora-
ção do Plano de Carreira dos Car-
gos Técnico-Administrativos em
Educação (PCCTAE), instituído
pela Lei nº 11.091/2005.

A Fasubra centra sua luta na

CIS: eleições em março
O coordenador adjunto da Co-

missão Interna de Supervisão do
Plano de Carreira, Roberto Gomes,
informa que, em outubro de 2008,
foi aberto o debate para dar inicio
ao processo eleitoral com vistas ao

triênio 2008 - 2011: “Em razão da
demora de tramitação do processo na
administração central, a coordena-
ção da CIS, preventivamente, enca-
minhou comunicado ao gabinete do
reitor solicitando a prorrogação do

mandato da atual comissão com vis-
tas a não criar um vácuo entre o fim
do mandato, a eleição e a posse para
novo mandato. Este documento foi
encaminhado ao Consuni e poste-
riormente foi editada portaria pror-

rogando o mandato até que se realize
a eleição”, explica o coordenador.
Concomitante com a ação da CIS, o
SINTUFRJ pautou o assunto em reu-
nião de diretoria, que deliberou soli-
citar que a eleição da CIS se realize no

mês de março em razão do esvazia-
mento que ocorre na UFRJ no perío-
do de férias escolares.A coordenação
da CIS, explicou Roberto, manifes-
tou concordância com o teor do do-
cumento do SINTUFRJ.

Sindicato retoma luta dos bombeiros
Na segunda-feira, 1º de dezem-

bro, os bombeiros da UFRJ se reu-
niram com a direção do SINTU-
FRJ, na subsede sindical no HU, e
deram início a mais uma etapa da
luta – que já dura 15 anos – pelo
reconhecimento de seus direitos. O
coordenador-geral da entidade,
Francisco de Assis, assumiu a tare-
fa de enviar ofício à Reitoria exi-
gindo informações sobre as mu-
danças de níveis que ocorreram
com esse segmento da categoria ao
longo do tempo de serviço de cada
trabalhador na Universidade.

“Pelo que estamos compreen-
dendo, os bombeiros reivindicam o
pagamento de atrasados acumula-
dos nos períodos de rebaixamento
do nível intermediário para o de
apoio, e serem mantidos na classe
B”,  explicou Assis. Essas e outras

dúvidas em relação à vida funcio-
nal desses trabalhadores terão que
ser esclarecidas pela Pró-Reitoria
de Pessoal ao Sindicato, e ainda
este ano. “É inadmissível que esses
companheiros continuem sem res-
postas e sempre com uma nova por-
taria pairando sobre suas cabeças”,
protestou o dirigente.

Respostas e soluçãoRespostas e soluçãoRespostas e soluçãoRespostas e soluçãoRespostas e solução
As frases mais ouvidas na reu-

nião revelavam as inúmeras dúvi-
das que acompanham os bombei-
ros. Vários dos presentes contaram
que foram admitidos na UFRJ
como brigadista de incêndio, de-
pois passaram a encanador de área,
anos seguintes enquadrados como
bombeiro hidráulico. Hoje, a maio-
ria é brigadista de incêndio, mas
por que outros não?

Gilberto Guimarães Santos, 73
anos, como outros que participaram
da reunião, estava revoltado com a
situação de indefinição. Ele, que se
aposentou em 2007, entrou na insti-
tuição como brigadista de incêndio.
“Estou aqui para receber o que tira-
ram de mim e antes que eu morra”,

afirmou. Já Geraldo Teotônio da Sil-
va iniciou em 1988 na UFRJ como
bombeiro hidráulico. “Fui mudan-
do de um nível para outro e sempre
que isso ocorria o meu salário era
rebaixado”, contou.

Há mais de dez anos corre na
Justiça um processo coletivo impe-

trado pelo SINTUFRJ cobrando os
direitos dos bombeiros. “O papel
do Sindicato é atualizar as infor-
mações a partir do histórico já exis-
tente e tocar para a frente essa luta
até obtermos uma solução favorá-
vel para todos”, tranqüilizou os
trabalhadores Francisco de Assis.

GERALDO teve salário
rebaixado

BOMBEIROS reunidos com a coordenação do SINTUFRJ,
para mais uma etapa da luta
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defesa dos serviços públicos de
qualidade, cujo olhar principal
se volta para a educação e a saú-
de, numa perspectiva de cons-
trução de uma sociedade mais
justa e inclusiva. A lista das ban-
deiras de luta da Federação é
enorme, assim como suas con-
quistas.

O compromisso dos eleitos pe-
las bases para compor a direção
nacional da entidade é defender,
até as últimas conseqüências,
tanto os direitos e as condições
de trabalho dos trabalhadores em
educação como o acesso dos ci-
dadãos aos serviços públicos, sem-
pre de qualidade.

FASUBRA sempre presente na luta, como na marcha, em
Brasília, contra o PLP-92, em defesa da educação
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Arquivo: SINTUFRJ
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DIREITO DE RESPOSTA



ÚLTIMA PÁGINA

Plano ousado
Plano diretor ficou para ano que vem, mas investimentos começam já

O Conselho Universitário
recebeu do Comitê Técnico
do Plano Diretor UFRJ 2020
as propostas preliminares do
Plano de Desenvolvimento da
Cidade Universitária, um dos
elementos do Plano Diretor.
No dia 27, os professores
Carlos Vainer e Pablo Benet-
ti apresentaram o ousado
plano, que planeja investi-
mentos de expansão do cam-
pus com metas para 2012,
2016 e até 2020, quando se
estima que a UFRJ possa
comportar o dobro de sua
comunidade atual de estu-
dantes, docentes e técnicos-
administrativos. Mas há pro-
postas para muito breve, al-
gumas já em licitação.

Apesar de algumas dúvidas,
em especial sobre a ausência de
menção ao Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga Filho e ao
destino da Vila Residencial, as
propostas provocaram elogios por
parte dos conselheiros, exceto dos
representantes dos estudantes, que
as chamaram de “ilha da fanta-
sia”. O coordenador-geral do SIN-
TUFRJ e membro do Consuni, Jé-
ferson Salazar, criticou a falta de
integração com a Vila Residen-
cial, mas discordou dos estudan-
tes, afirmando que “ilha da fan-
tasia” é o que existe atualmente,
completamente fora do contexto
da Cidade do Rio: “Estão proje-
tando o futuro para além dos li-
mites da realidade e apostam no
sonho, na utopia possível.”

Conselho participativoConselho participativoConselho participativoConselho participativoConselho participativo
Foi convocada sessão extraor-

dinária no dia 4 de dezembro para
discutir a  constituição do Conse-
lho Participativo do Plano Dire-
tor, com representantes dos cole-
giados, SINTUFRJ, Adufrj, gover-
no do Estado e do Município, e de
prefeituras de cidades vizinhas,
entre outros. Seria também defi-
nida a constituição de grupos com
representantes de unidades isola-
das e da Praia Vermelha, para dar

suporte ao Comitê Técnico na for-
mulação de propostas para o Plano
de Ocupação e Uso destes locais –
por enquanto, de fora do Plano de
Desenvolvimento.

No dia 4, depois de várias
emendas e críticas, o reitor deci-
diu encaminhar as propostas à
Comissão de Desenvolvimento,
que vai apreciá-los, e apresentar
um novo documento numa pró-
xima sessão. Dia 11 haverá  sessão
ordinária do colegiado.

O que foi aprovadoO que foi aprovadoO que foi aprovadoO que foi aprovadoO que foi aprovado
As propostas são preliminares.

Vão ser objeto de discussão na UFRJ
por, pelo menos, três meses. O que
o Consuni aprovou por maioria

foi autorização da divulgação do
documento apresentado, junto
com as Diretrizes Gerais instituí-
das por resolução do Consuni (10/
2008) para subsidiar a discussão
sobre o Plano Diretor da UFRJ.
Aprovou também que no dia 12 de
março haverá a apresentação, pelo
Comitê Técnico, de novo docu-
mento, incorporando as propostas
para a Praia Vermelha e unidades
isoladas.

O Consuni autorizou, ainda, a
realização de investimentos com
recursos já disponíveis, de acordo
com a alocação autorizada por re-
solução de 2007, para implanta-
ção de novo sistema viário na Ci-
dade Universitária. E também a

continuação de diálogo com auto-
ridades federais, estaduais e muni-
cipais para ampliar a acessibilida-
de à UFRJ. “Especificamente, tais
ações devem contemplar os anéis
viários, as ciclovias, a construção
de passeios e calçadas, novos aces-
sos e os novos modais de transpor-
te”, diz a resolução.

As propostasAs propostasAs propostasAs propostasAs propostas
Para 2012, estão previstas no-

vas edificações – complemento das
já existentes. Para 2016, há previ-
são de linha de trem da SuperVia,
transporte hidroviário, novas uni-
dades residenciais, comerciais e aca-
dêmicas. Em 2020, a ocupação será
completada com instalação do Par-

que da Orla, centro comercial,
cultural e de serviços, nova Rei-
toria, abertura de novo canal li-
gando o Canal do Cunha à Baía,
clube universitário e as demais
edificações acadêmicas, habita-
cionais e comerciais que com-
pletam o plano.

Os recursos para a primeira
etapa do plano estão estimados
em R$ 86 milhões, para residên-
cias universitárias, restaurantes,
expansão acadêmica, auditórios
e bibliotecas, ciclovias e o termi-
nal de integração. O terminal
(ao lado do IPPMG, atrás do
CCS), para o qual estão previstos
R$ 1.706.529,00, faz parte – jun-
to com a ciclovia e novo sistema
viário – das medidas que a Rei-
toria pretende pôr em prática já.
O projeto já está em andamento
e a previsão do início das obras é
para janeiro de 2009 e a inaugu-
ração em agosto.

O comitê técnico pretende a
transformação do eixo rodoviá-
rio atual numa avenida urbana
com a criação de centros de con-
vergência que reunirão várias ati-
vidades – salas de aula, auditóri-
os, bibliotecas unificadas, comér-
cio e espaços ao ar livre. Centros
de comércio foram distribuídos
ao longo da ilha.

Já está em desenvolvimento
o projeto de expansão acadêmica
CCJE/CFCH, no entorno da Fa-
culdade de Letras, reunindo Edu-
cação Infantil, Colégio de Apli-
cação, biblioteca, restaurante,
habitações, unidades comerciais
e espaços de lazer. A previsão do
início das obras é para 2010 e a
de inauguração é em 2012.

Estão previstas também a ex-
pansão do bloco F do CCMN e de
salas de aula no bloco A do CT. Já
está em licitação a Biblioteca no
pilotis do bloco A. As obras come-
çam em janeiro e a previsão de
inauguração é em abril de 2009.
Também está em licitação o pro-
jeto de expansão de salas de aula
do bloco J do CCS.

Restaurante em dezembro?
A previsão de inauguração

do restaurante universitário, ao
lado da Escola de Educação Fí-
sica (foto), é dia 15 de dezem-
bro. Segundo o Plano de Desen-
volvimento, servirá, na fase um,
quatro mil refeições. A fase dois,
de produção de alimentos, será
iniciada em janeiro, com pre-
visão de término em dezembro
de 2009.

De acordo com o pró-reitor
de Planejamento, Carlos Levi,
a partir do dia 15 haverá uma
fase experimental. Inicialmente
serão servidas 800 refeições por
turno, elaboradas por uma em-
presa externa ao campus.

O acesso será restrito aos
estudantes na fase prelimi-
nar, com refeição ao custo de
R$ 2,00. A partir da melho-
ria das condições, funcioná-

rios e docentes poderão ingres-
sar no restaurante, pagando o
preço sem subsídio de R$ 6,30
por refeição.

O restaurante satélite do CCMN
está com seu projeto em licitação.

O início das obras está previsto para
maio próximo e a inauguração em
maio de 2010. O projeto do CT está
em andamento, com previsão de
início de obras em abril e inaugu-
ração em outubro de 2009.

ResidênciasResidênciasResidênciasResidênciasResidências
Há ainda previsão de residências

universitárias – que atenderão a es-
tudantes, técnicos-administrativos e
professores – sempre junto a setores
acadêmicos, bibliotecas e auditó-

rios, como as do CCMN, com
obras a partir de outubro de 2009
e inauguração em 2011.

Linha vermelhaLinha vermelhaLinha vermelhaLinha vermelhaLinha vermelha
A construção de uma ponte

que fará a conexão entre a par-
te sul da Cidade Universitária a
Linha Vermelha é a solução
para desafogar em breve o trá-
fego nos acessos à via próximos
ao Hospital Universitário, na
parte norte da ilha. De acordo
com o prefeito da Cidade Uni-
versitária, Hélio de Mattos, a
obra, que custará R$ 14 mi-
lhões, será realizada nas proxi-
midades da Reitoria e do Cen-
tro de Tecnologia, conectando
o Fundão à Linha Vermelha no
sentido Centro, facilitando o
acesso à Tijuca e demais bair-
ros da Zona Norte.
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