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Trabalhadores param centro
do Rio em defesa do emprego

Grande manifestação uniu trabalhadores, estudantes e movimentos sociais dia 30 de março e parou a
Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Na foto, Lúcia Reis, dirigente nacional da CUT e Darby de Lemos, vice-
presidente da CUT-RJ. Atos assim se repetiram em todo o país, exigindo o fim das demissões,  e o cumprimento
dos acordos fechados entre servidores públicos e governo federal, e o desenvolvimento e geração de emprego.
PÁGINA 3

Neurologia revoluciona
Assembleia universitária com a participação dos três segmentos do

Instituto de Neurologia Deolindo Couto dia 31 de março aprova pari-
dade e candidatura de técnico-administrativo à direção da unidade.
PÁGINA 4

Greve geral paralisou a França
Sindicatos reivindicam apoio ao emprego e maior poder de compra para a população, e as pesquisas

indicam o apoio maciço do país aos grevistas.  PÁGINA 3

Consuni discute Plano Diretor
O Plano Diretor será o ponto central do Conselho Universitário

desta quinta-feira, dia 9, quando deverão ser anunciadas as unidades
que querem integrar a nova Cidade Universitária, no Fundão. Neste dia
serão decididos também as obras emergenciais e o plano de investi-
mento imediato. PÁGINA 6

Mulheres da Maré
Há cinco anos as mulheres das comunidades vizinhas da UFRJ

contam com um espaço especial: o Centro de Referência de Mulheres
da Maré Carminha Rosa, um projeto tocado pela UFRJ, instalado no
quintal do Posto de Saúde da Vila do João. O Centro funciona de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e reúne mulheres dos 18 aos 70
anos. PÁGINA 8

No dia 28 de abril, os trabalhadores da UFRJ irão
se reunir no auditório do Quinhentão (CCS), às 10h,
para definir os representantes do Sindicato ao XX
Congresso da Fasubra. O encontro, que orienta as
lutas para o próximo período, será em Poços de
Caldas (MG), de 10 a 16 de maio. Este congresso tem
uma importante missão: ratificar a fundação da Fasu-
bra.

Os delegados irão debater conjuntura, concepção
de Estado, democratização, autonomia e estrutura
sindical. No dia 14/5 está marcada a plenária final e
no dia 15/5 acontecerá a eleição para a nova direção
da Federação.

Teses para o jornal
As teses da base da UFRJ serão divulgadas no Jornal

do SINTUFRJ. Os interessados devem mandá-los por e-
mail (comunic@sintufrj.org.br), em arquivo anexo em for-
mato word, até o dia 9 de abril, entre 9h e 14h. O tamanho
do texto é de 7 mil caracteres com direito a imagem. As
teses nacionais já se encontram no site da Fasubra.

O SINTUFRJ foi representado no ato pelos dirigentes Ednéia, Petronila, Carlos, Iaci, Luciano e Francisco de
Assis, e por militantes da base como Gersino e Baiano.

Assembleia dia 28/4
escolherá delegados ao
Confasubra
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DOIS PONTOS
CARREIRA

FGTS: prazo
prorrogado até
dia 30

Conforme deliberado em assem-
bleia , diante da informação a respeito
da ação do FGTS da 9a Vara Federal que
não beneficiou qualquer sindicaliza-
do, foi colocado como alternativa para
aqueles que ainda não receberam o
crédito dos expurgos do FGTS a partici-
pação em uma nova ação coletiva que
será conduzida pelo advogado André
Viz, através de seu escritório. É ne-
cessária a assinatura de um documen-
to individual que está à disposição dos
interessados  e que deve ser entregue
com os documentos necessários até 30
de abril.

Para propositura da Ação dos ex-
purgos do FGTS nas contas existentes
no período de março/89 e maio/90 de
qualquer vínculo de trabalho, os sin-
dicalizados precisam comparecer ao
Sindicato com cópia da Carteira de
Trabalho (Identificação e Contrato
de Trabalho);  dos extratos de FGTS
de mar/89 e maio/90 de todos os vín-
culos de trabalho; da Carteira de Iden-
tidade, CPF e comprovante de resi-
dência.

Dependentes ou herdeiros dos ser-
vidores falecidos com contas de FGTS
no período mencionado deverão tra-
zer também a Certidão de Óbito e
comprovação de parentesco (Certi-
dão de Nascimento, Casamento etc.).

É com pesar que o SINTUFRJ
comunica o falecimento de Isabel
Cristina Baltazar, dirigente da Fede-
ração Nacional dos Trabalhadores
em Saúde, Trabalho, Previdência e
Assistência Social
(Fenasps), ex-dirigente Sindsep-RJ
e militante do MNU. Isabel tinha
43 anos e foi vítima  de um ataque
cardíaco dia 30 de março.

Isabel Cristina ficou conhecida
por dedicar-se à luta social e política,
em especial o combate ao racismo.
Como membro do movimento ne-

O  car tuni s ta  Car los  Henr ique
La tu f f  ( fo to)  fo i  um dos  home-
nageados  com a  “21ª  Meda lha
C h i c o  M e n d e s  d e  R e s i s t ê n c i a
2 0 0 9 ” ,  e n t r e g u e  n a  n o i t e  d e
quar ta - f e i ra ,  1 º  de  abr i l ,  no  Sa-
lão  Nobre  do  Ins t i tu to  de  F i lo -
so f ia  e  C i ênc ia s  Soc ia i s  ( IFCS) ,
Largo  de  São  F ranc i s co .  La tu f f
t e m  t r a b a l h o s  e s p a l h a d o s  p o r
todo  o  mundo  e  f o i  o  p r ime i ro
bras i l e i ro  a  t e r  um de senho  pu-
b l i cado  no  concur so  de  charge s
sobre  o  Ho locaus to ,  p romov ido

Atenção
corredores do
SINTUFRJ

Nesta quarta-feira, dia 8, às
10h, haverá reunião do SINTUFRJ
com a equipe de corrida. A reunião
será na sede. A próxima competi-
ção será dia 19 de abril.

Latuff é homenageado

gro, era voz ativa contra as desigual-
dades sociais e a favor do povo afrodes-
cendente.

O SINTUFRJ manifesta sua soli-
dariedade aos familiares e amigos de
luta.

Para a Fasubra, “Isabel Cristina
deixará, com quem conviveu, a lição
do que é ter determinação sem perder
a doçura de acreditar em dias melho-
res para todos”.

“Isabel participou da CNCDR/

CUT e também deve ser lembrada
como mais uma mulher negra que,
com firmeza e dedicação, colaborou
para que os trabalhadores e trabalha-
doras negros e negras deixassem o
papel de coadjuvantes para assumi-
rem o protagonismo na luta contra o
racismo existente no Brasil”, informou
nota da CUT Nacional.

 O sepultamento foi dia 31 de
março, no Cemitério do Corte 8, em
Duque de Caxias.

Adeus a Isabel Cristina

Torneio promove integração de entidades

Nos dias 28 e 29 de março,
na sede campestre do Sindica-
to dos Trabalhadores em Edu-
cação de Juiz de Fora, foi rea-
lizado o Torneio de Integra-
ção de Futebol  Society ,  reu-
nindo as  equipes  do SINTU-
FRJ,  do s indicato local  e  de
Belo Horizonte, além dos alu-
nos da Escola de Engenharia
da UFJF. O time do Rio de Ja-
neiro ficou em terceiro lugar.

Mais que um campeonato,

a atividade integrou as coorde-
nações das entidades partici-
pantes e serviu de estímulo para
que o sindicato de Belo Hori-
zonte, que há sete anos não re-
alizava atividades esportivas,
voltasse a se organizar para dar
continuidade ao esporte.

A proposta do torneio foi
lançada em 2008 no encontro
comemorativo dos 40 anos da
Fasubra. Em janeiro, as Coor-
denações Geral e de Esporte do
SINTUFRJ foram a Juiz de Fora
conhecer a colônia de férias
do sindicato local, o projeto de

Atenção aposentadosAtenção aposentadosAtenção aposentadosAtenção aposentadosAtenção aposentados:
A próxima reunião mensal será realizada no dia 15 de abril, quarta-feira, às 10h, na subsede do SINTUFRJ no HU.

Show de Jadson
Moura

O companheiro Jadson Moura
(UFRJ) se apresentará, com outros can-
tores, no programa da Rádio Solimões
830 AM – Brasil sem fronteiras -  nesta
Terça-feira, dia 7, às 19h, na Lona
Cultural de Jacarepaguá, na Avenida
Geremário Dantas, Pechincha.

Vacinação na
DVST

A coordenação do Centro de Va-
cinação de Adultos/DVST/UFRJ in-
forma  que a campanha de vacina-
ção da gripe(anti-influenza) para
idosos será realizada no período de
27/04/2009 a 08/05/09. Os profissi-
onais e acadêmicos de saúde pode-
rão ser vacinados após esse período,
desde de que não seja prorrogada o
término da mesma.

pe la  Casa  da  Car i ca tura  do  I rã ,
e m  r e s p o s t a  à s  c a r i c a t u r a s  d e
Maomé d i vu lgadas  na  imprensa
europe ia .  O  de senho  r e t ra ta  um
pale s t ino  em lágr imas  d ian te  do
muro  e rguido  por  I s rae l ,  u sando
um uni fo rme  de  p r i s ione i ro  dos
campos  de  concen t ração  naz i s -
ta s :  em vez  da  Es t r e la  de  Dav id
n o  p e i t o ,  a p a r e c e  o  C r e s c e n t e
Ve rmelho .  La tu f f  pub l i cou  s eu
pr imei ro  t raba lho  no  bo le t im do
S i n d i c a t o  d o s  E s t i v a d o r e s ,  e m
1990.

esportes, as atividades para as
crianças e a sede campestre.
Os dirigentes do SINTUFRJ co-
m e ç a r a m  a  p l a n e j a r  t r a z e r
projetos iguais  para a nossa
categoria.

Eles souberam que a enti-
dade  de  Juiz  de  Fora  tem o
apoio do reitor e do superin-
tendente de pessoal, que tra-
ba lham de  fo rma in tegrada
para atender as necessidades
da categoria.
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BRASIL

Os trabalhadores não vão pa-
gar pela crise. Esse foi o mote da
grande manifestação  que uniu tra-
balhadores, estudantes e movi-
mentos sociais populares na tarde
da segunda-feira, dia 30 de março,
na Avenida Rio Branco. A concen-
tração foi às 14h,na Candelária.

Os atos se repetiram ao longo
do dia mobilizando milhares de
trabalhadores de todo país, exi-
gindo o fim das demissões e pro-
pondo como alternativa para pre-
servar os empregos; a redução da
jornada de trabalho; o cumpri-
mento dos acordos fechados entre
servidores públicos e governo fe-
deral;  desenvolvimento e geração
de emprego.

No Rio, a passeata, que ocupou
a Avenida Rio Branco, chegou à
noitinha entre os prédios do BN-
DES e da Petrobras. Lá, os traba-
lhadores reivindicaram a restati-
zação da petroleira e denunciaram
o Banco pelo auxílio aos grandes
capitalistas sem qualquer garan-
tia de manutenção dos postos de
trabalho.

A  manifestação, que evidenciou
a unidade no movimento social e
entre as centrais – CUT, Intersindi-
cal, Conlutas, CTB, Força Sindical e
Nova Central –,  marcou a participa-
ção do Rio no Dia Nacional de Luta
contra as demissões e redução de salá-

Unidade da classe trabalhadora na luta contra a crise

rios e direitos. A juventude , integrada
ao ato, manifestou-se também con-
tra o projeto de lei sobre restrições à
meia-entrada no cinema.

Em São Paulo, Porto Alegre,
Brasília, Belo Horizonte, Maceió
e nas principais capitais, milha-
res de trabalhadores também rea-
lizaram manifestações. Em Bra-
sília, sindicalistas e trabalhado-
res concentraram-se em frente ao
Banco Central na parte da ma-
nhã, portando faixas e cartazes.
De lá, seguiram em passeata em
direção ao Ministério do Traba-
lho e Emprego, Ministério do

A segunda greve geral em
menos de dois meses paralisou
a França no dia 19 de março. Os
sindicatos reivindicam mais
apoio ao emprego e maior po-
der de compra para a popula-
ção, e as pesquisas indicaram o
apoio maciço do país aos gre-
vistas.

As mais de 200 manifesta-
ções previstas arregimentaram
milhões de trabalhadores nas
ruas, mas o governo avisou que
não aumentará o pacote de aju-
da às vítimas da crise e do de-
semprego que afetou mais 90
mil franceses só em janeiro – o
dobro do mês anterior.

A grande mudança em re-
lação a anteriores protestos foi
o clima de apoio ao movimen-
to, que atravessou a sociedade.
Numa sondagem publicada
pelo jornal Libération, 62% dos
entrevistados (e 42% dos eleito-
res de Sarkozy) disseram-se “so-
lidários” com a greve. Quando
a pergunta era se os motivos
justificam a greve, o apoio su-
biu para 78% (53% dos apoia-
dores do partido do governo).

Depois da greve geral de 29
de janeiro, que reuniu mais de
um milhão nas manifestações
de protesto, o governo Sarkozy
apresentou um pacote de ajuda
de 2,6 bilhões de euros, entre
benefícios fiscais e medidas de
apoio ao emprego. Mas na vés-
pera do novo protesto, o gover-
no de direita fez questão de di-
zer que não iria ampliar a aju-
da às vítimas da crise. No en-
tanto, o pacote é insuficiente
para estabilizar a economia e o
emprego, pelo que os sindicatos
insistem em que não devem ser
os trabalhadores a pagar pela
crise.

Nas últimas semanas, a
notícia da demissão de 555 tra-
balhadores da petrolífera Total,
pouco depois da empresa ter
apresentado lucro de 13,9 bi-
lhões de euros, incendiou ain-
da mais os ânimos dos france-
ses e fez aumentar o apoio aos
grevistas.

Desta vez, os trabalhadores
do setor automobilístico e de
outras grandes empresas priva-
das engrossaram ainda mais as
manifestações. Também as fa-
culdades francesas estão protes-
tando há meses contra a refor-
ma do ensino superior, com
metade das universidades do país
em greve nos últimos dias de
março.

Fotos: Cícero Rabello

A manifestação de segunda-
feira fez parte da campanha da
CUT em defesa do emprego e sa-
lário dos trabalhadores, frente ao
agravamento da crise econômi-
ca mundial, lançada em 2008,
disse a dirigente nacional da cen-
tral, Lúcia Reis. “Para responder
ao impacto da crise, a CUT de-
fende a redução da jornada de
trabalho sem redução de salário,
como medida de geração de em-
prego, mas não negocia redução
de direitos. E qualquer socorro
ou ajuda do governo à empresas
na quebradeira, tem que ter con-
trapartida, que é a não demissão
de trabalhadores”, afirmou Lú-
cia, lembrando que a Embraer
foi beneficiada com recursos pú-
blicos mas demitiu. Outra rei-
vindicação da CUT ao governo é
a manutenção dos acordos com
o funcionalismo e que os cortes
orçamentários não incidam nas
políticas sociais.

Dia 18 de março, Lúcia Reis
participou da reunião com o mi-
nistro e o secretário de Recursos
Humanos, do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo e Duvanier Pai-
va, e as entidades nacionais de
trabalhadores. “Eles anunciaram

que iam mexer no orçamento mas
poupariam as rubricas de gasto com
pessoal”,  informou a dirigente cu-
tista. Isso significa que o cumpri-
mento do restante do acordo da
categoria está garantido. A resposta
da CUT ao governo foi sugerir que
trocasse os cortes em investimentos
públicos por mudanças na política
econômica do país. “Sugerimos,
por exemplo, a redução do superá-
vit primário e dos juros”, afirmou
Lúcia Reis.

Nada será como antesNada será como antesNada será como antesNada será como antesNada será como antes
Para a coordenadora-geral da

Fasubra, Lea Oliveira, o dia 30 cum-
priu seu papel. “Ao lado das lutas
setoriais temos uma luta maior
que é papel do movimento sindi-
cal, isto é, utilizar o momento da
crise para pensar alternativas. Para
ela está se construindo o caminho
para o socialismo com o abandono
das políticas neoliberais.

“Não é o fim do capitalismo,
mas acredito que seja o fim de um
dos seus modelos mais perniciosos
do ponto de vista do Estado. Não
podemos perder este bonde da his-
tória. Nada vai ser como antes e o
Brasil tem que ser a grande referên-
cia e assumir o papel de líder nas
discussões do grupo dos Brics (Bra-

sil, Russia, India e China) e o gru-
po do G-20 que reúne 19 países de
economias desenvolvidas e emer-
gentes mais a União Européia ”,
avalia.

A dirigente diz também que a
manifestação serviu para dar uma
resposta à imprensa burguesa e à
direita que tentam pressionar o
governo com o anúncio de gastos
excessivos com a máquina pública
(aumentos e concursos). “O que
não quer dizer que o governo Lula
seja o ideal, mas com certeza não
tem comparação com os anos
FHC”, ponderou.

Crise não prejudica aumen-Crise não prejudica aumen-Crise não prejudica aumen-Crise não prejudica aumen-Crise não prejudica aumen-
to, diz dirigente da Fasubrato, diz dirigente da Fasubrato, diz dirigente da Fasubrato, diz dirigente da Fasubrato, diz dirigente da Fasubra

Sobre a possibilidade de o go-
verno adiar os aumentos salariais
previstos para junho deste ano e
junho de 2010, em virtude da crise,
a coordenadora-geral da Fasubra,
Lea Oliveira, afirma que não tra-
balha com suposições. E assim que
a crise estourou, a Fasubra cobrou
uma posição do governo que ratifi-
cou o cumprimento do acordo que
agora é lei, e não apenas uma carta
de intenções.

“Oficialmente o que temos do
governo é que o acordo será cum-
prido. O acordo é lei e política de

Estado”, afirma. Ela esclarece
que a Federação tem acompa-
nhado passo a passo os movi-
mentos do governo e articulado
politicamente com parlamen-
tares e os ministérios do Plane-
jamento e da Educação: “Não
estamos parados. Estamos aler-
tas e mobilizados”.

Lea argumenta que não acre-
dita na mudança de posição do
governo, primeiro pela atual si-
tuação de compromisso assumi-
do com a expansão das universi-
dades e segundo porque a maior
parte do gasto do orçamento des-
tinados aos reajustes do funcio-
nalismo foi com os aumentos já
dados no início do ano. E infor-
ma: “Desde o início da crise só
houve duas alterações orçamen-
tárias e em nenhuma delas o
nosso acordo foi colocado para
segundo plano”.

A dirigente avalia também
que o reajuste na tabela é ape-
nas uma parte da questão. “Te-
mos que cobrar uma agenda
para tratar da racionalização,
do aprimoramento da carreira,
da isonomia nos benefícios,
isto é, tudo o que ficou para ser
definido após a publicação da
lei da carreira”.

Governo se compromete com a CUT a cumprir acordos

Planejamento, Orçamento e Ges-
tão e, posteriormente, para o Su-
premo Tribunal Federal, onde

realizaram um protesto contra a
criminalização dos movimentos
sociais.

Greve geral naGreve geral naGreve geral naGreve geral naGreve geral na
FFFFFrança em defesa derança em defesa derança em defesa derança em defesa derança em defesa de
emprego e rendaemprego e rendaemprego e rendaemprego e rendaemprego e renda

Baiano, Luciano, Roberto, Francisco, Lúcia Reis e Iaci no
ato do dia 30, na Cidade
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NEUROLOGIA

Assembleia universitária define eleição
A reunião chamada pelo SIN-

TUFRJ para discutir o processo elei-
toral acabou transformando-se em
uma assembleia universitária com
a participação dos três segmentos
do Instituto de Neurologia Deolin-
do Couto (INDC). E o resultado –
após qualificado debate sobre a pro-
posta apresentada pela comissão
eleitoral – com a aprovação da pa-
ridade foi comemorado por acla-
mação. A direção do SINTUFRJ e o
diretor-geral do INDC, José Luiz de
Sá Cavalcanti, participaram da dis-
cussão.

A Neurologia, que está sob dire-
ção pro tempore há quatro anos
devido a um processo de consulta
interna conduzido com muita di-
ficuldade, dá um exemplo de de-
mocracia e avanço. Além de docen-
tes da área de saúde, podem con-
correr à direção da unidade técni-
cos-administrativos de nível supe-
rior. A votação será paritária. A de-
cisão foi tomada pela comunida-
de, em conjunto, no dia 31, na
assembleia que definiu a forma e
as regras para a eleição que legiti-
mará a nova direção do INDC.

Os candidatos podem se inscre-
ver até esta terça-feira, 7 de abril,
das 9h às 13h, no gabinete da dire-
ção. O processo de inscrição foi aber-
to no dia 1º. As eleições estão mar-
cadas para os dias 14, 15 e 16 de
abril. Um dia antes do início da
eleição,  13, haverá debate dos can-
didatos com a comunidade. E no
dia 17 de abril a UFRJ conhecerá o
novo diretor do Instituto de Neuro-
logia Deolindo Couto.

DebateDebateDebateDebateDebate
Funcionários, professores e es-

tudantes compareceram ao audi-
tório do INDC, dia 31, com o obje-
tivo de definir em conjunto o pro-
cesso eleitoral. Da proposta origi-
nal da comissão eleitoral foram
modificados os itens referentes à
candidatura, ao  calendário  e à
proporcionalidade. A candidatura
e a proporcionalidade tiveram que
ir à votação e o calendário foi re-
formulado por consenso.

Todos os presentes tiveram opor-
tunidade de defender suas opiniões
e posições. A exemplo do atual di-
retor-geral, José Luiz e Sá Caval-
canti, como também de alguns
professores, que apoiaram a pro-
posta da comissão. O primeiro item
definia que apenas podia se inscre-
ver para concorrer à direção profes-
sor da UFRJ. O coordenador-geral,
Jéferson Salazar, pediu destaque e
transcorreu-se o debate.

Comunidade aprova paridade e candidatura de técnico-administrativo à direção da unidade

A presidente da comissão elei-
toral, Claudia Drummond, expli-
cou que a proposta foi elaborada
com base em  pesquisa e consulta a
processos anteriores no âmbito da
Decania, do CCS e da Faculdade de
Medicina. ‘É o critério da UFRJ”,
ao defender a posição da comissão
de aceitar apenas a candidatura à
direção de docentes. Segundo ela, a
comissão entende que o instituto
funciona como unidade acadêmi-
ca, apesar de definida no estatuto
como órgão suplementar. Assim,
como unidade acadêmica é regra
que a direção seja conduzida por
um docente. Esta posição foi rea-
firmada pelo diretor José Luiz.

O coordenador-geral Francisco
de Assis explicou que a defesa do
Sindicato baseava-se em decisão de
congresso fruto de profundo debate
na categoria e princípio do movi-
mento dos técnicos-administrativos.
Além disso, ele alertou para o cará-
ter abrangente da candidatura de
professor. A comissão propôs que po-
dia se inscrever qualquer professor
da UFRJ, assim abria-se margem
para a candidatura de professor de
qualquer área sem estar ligado à
realidade da saúde ou do instituto.

Segundo o coordenador Jéfer-
son Salazar, há muitos anos os pro-
fessores conseguiram romper com
o domínio da cátedra na universi-
dade, conquistando assim o direito
de todos poderem interferir e parti-
cipar das decisões. Nesta mesma
lógica o dirigente defendeu que era
preciso avançar nesta divisão de
condução nas unidades e exempli-
ficou que isso já existe em algu-
mas, onde a prerrogativa docente
não foi definida no estatuto. O
Núcleo de Computação Eletrôni-
ca, onde o diretor é um técnico-
administrativo, é uma delas.

 “É hora de revolucionarmos a
história e aqui temos condição dis-
so, efetivando a participação dos
três segmentos que constroem  o
instituto. Estamos saindo de uma
direção pro tempore e devemos sair
espetacularmente com um proces-
so democrático, fortalecendo o
INDC no complexo hospitalar e
dando uma lição para a universi-
dade, superando polêmicas e aci-
ma de tudo significando avanços
para a unidade. Com isso, o Insti-
tuto de Neurologia será um exem-
plo de direção participativa”, de-
fendeu Jéferson, sendo muito
aplaudido.

VotaçãoVotaçãoVotaçãoVotaçãoVotação
Depois das defesas seguiu-se a

primeira votação. Foi aprovada a
proposta de incluir a candidatura
de técnico-administrativo à dire-
ção. Após esta primeira votação,
seguiu-se a discussão sobre a pro-
porcionalidade dos votos. A comis-
são eleitoral apresentou a propos-
ta com peso de 50% (professores),
25% (funcionários) e  25% (estu-
dantes).

A direção do Sindicato defen-
deu a paridade. A questão é ponto
de honra e fruto de luta do movi-
mento técnico-administrativo. O
próprio Conselho Universitário,
através da Comissão de Legislação
e Normas, definiu a paridade para
a eleição nas Decanias. Os diri-
gentes Francisco  e Jéferson defen-
deram o ponto e a questão foi a
voto. Apenas a comissão eleitoral
votou na proposta original,  sendo
a paridade aprovada com duas abs-
tenções. Os presentes comemora-
ram o resultado.

SINTUFRJ destaca avançoSINTUFRJ destaca avançoSINTUFRJ destaca avançoSINTUFRJ destaca avançoSINTUFRJ destaca avanço
A comunidade da Neurologia inicia seu processo de retomada da

normalidade institucional demonstrando unidade, maturidade e co-
ragem. Unidade, por decidir em conjunto a forma como se dará a
eleição da nova direção; maturidade, por não se apegar a dogmas
corporativos; e coragem, por romper com amarras que limitam a
democracia na universidade. Além disso, mostrou força ao assumir a
vanguarda nesse processo, ao aprovar a candidatura de técnico-admi-
nistrativo para a direção e a paridade na proporcionalidade dos votos.
Sem dúvida nenhuma um grande avanço! O SINTUFRJ parabeniza a
comunidade pela vontade de reconstruir o instituto de forma transpa-
rente, responsável e participativa.

Calendário
Inscrições: 1º a 7 de abril, das 9h às 13h, no gabi-
nete da direção
Impugnação de candidatura: 8 de abril
Decisão sobre impugnação: 9 de abril
Debate: 13 de abril
Eleição: 14, 15 e 16 de abril. Dias 14 e 15, das 9h
às 18h. Dia 16, das 8h às 15h
Apuração: 17 de abril

REUNIÃO transformou-se em assembleia universitária com a participação dos três segmentos
e do diretor do INDC, José Luiz (à direita)

JÉFERSON: “É hora de revolucionarmos a
história, e aqui temos condição disso.”

FRANCISCO explicou que a defesa do
Sindicato baseava-se em decisão de congresso

Fotos: Cícero Rabello
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MOVIMENTO

Fasubra exige ampliação do adicional
por plantão hospitalar

Governo quer reestruturar o Enem para substituir vestibular
A Reitoria da UFRJ encami-

nhou a pró-reitores, decanos e con-
selheiros dos colegiados superiores
a proposta do Ministério da Educa-
ção de reestruturação do Enem –
Exame Nacional do Ensino Médio.

A finalidade do MEC é unificar
os processo seletivo das Instituições
Federais de Ensino Superior (Ifes)
a partir desta reestruturação.

A proposta foi encaminhada à
Associação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais de En-
sino Superior (Andifes), no dia 30,
pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), do MEC.

A imprensa divulgou fartamen-
te a proposta. Cada universidade
teria autonomia para decidir se
adere ou não ao novo sistema, pelo
qual haveria duas provas do Enem
que poderiam substituir o vestibu-
lar. A nota valeria em todo o país e
o candidato, se alcançasse a nota
mínima exigida pela instituição,

poderia entrar em universidade de
outros estados.

O reitor Aloísio Teixeira infor-
mou, através da assessoria de im-
prensa, que iria se inteirar da pro-
posta e aguardar a discussão na
Andifes para se posicionar.

MEC defende alternativaMEC defende alternativaMEC defende alternativaMEC defende alternativaMEC defende alternativa
Segundo o documento, o vesti-

bular atual favorece candidatos com
maior poder aquisitivo e acaba por
orientar o currículo do ensino mé-
dio: “A alternativa à descentraliza-
ção dos processos seria, então, a uni-
ficação da seleção às vagas das Ifes
por meio de uma única prova. A
racionalização da disputa por essas
vagas, de forma a democratizar a
participação nos processos de sele-
ção para vagas em diferentes regiões
do país, é uma responsabilidade so-
cial tanto do Ministério da Educa-
ção quanto das instituições de ensi-
no superior,  em especial as IFES”,
diz o documento.

Dados levantados pelo Institu-
to mostram que a procura pelo
Enem subiu a cada uma de suas
onze edições: de 150 mil para 4
milhões de inscritos. Mais de 70%
afirmaram na pesquisa feita em
2008 que fizeram a prova para  con-
seguir pontos no vestibular.

A propostaA propostaA propostaA propostaA proposta
O Exame Nacional do Ensino

Médio será utilizado pelas Ifes para
subsidiar seus processos seletivos. O
Inep propõe uma reestruturação
metodológica do exame, que seria
aplicado no mês de outubro e os
resultados entregues no início de
janeiro.

O exame seria composto por
quatro testes, um por cada área do
conhecimento: Linguagens, Códi-
gos e suas Tecnologias (incluindo
redação); Ciências Humanas e suas
Tecnologias; Ciências da Natureza
e suas Tecnologias; e Matemática e
suas Tecnologias.

Cada um dos quatro testes seria
composto por aproximadamente 50
itens de múltipla escolha, totali-
zando 200. Metade deles seria ad-
ministrada em um primeiro dia
de aplicação e a outra metade em

A direção da Fasubra reu-
niu-se no dia 25 de março com
representantes do Ministério da
Educação para discutir as alte-
rações da lei que instituiu o
adicional por plantão hospita-
lar (APH) para os docentes e
técnicos-administrativos dos hos-
pitais universitários (Lei
nº´11.907/2009). A regulamenta-
ção da lei está sendo encaminha-
da pelo Ministério do Planeja-
mento, e a expectativa é  de que
seja publicada agora em abril a
portaria que estenderá o benefí-
cio a cargos previstos na lei.

A posição da Fasubra e dos
dirigentes dos hospitais univer-
sitários é de que a lei seja alte-
rada de forma a ampliar o APH
para todos os cargos que não
constam na lei, independente
do nível de escolaridade ou do
nível de classificação do cargo/
trabalhador. E até que a lei seja
alterada, o movimento dos téc-
nicos-administrativos cobrará
da UFRJ a garantia da conti-
nuidade dos trabalhos no gozo
da autonomia da gestão admi-
nistrativa.  Na reunião, o depu-
tado federal Carlos Abicalil afir-
mou que no cotidiano das ações
que são desenvolvidas nos HUs
é fundamental a participação
de todos os cargos. Incluindo os
auxiliares de caldeira, de enfer-
magem e maqueiro, cujo tra-

balho é imprescindível para que
a disseminação do ensino, a rea-
lização da pesquisa e o desen-
volvimento de projetos de ex-
tensão tenham qualidade e per-
tinência social.

A coordenadora-geral da Fa-
subra, Léia de Souza, argumen-
tou que na época da tramitação
da MP 441/08 no Congresso Na-
cional, a entidade identificou
que o anexo onde constam os
valores dos plantões estabelece
uma estrutura de cargos não
compatível com a instituída

Luta pelas 30 horas
na Enfermagem

As entidades nacionais da enfermagem,
ABEn e FNE e o Sistema COFEN/CORENs
solicitam o apoio para a aprovação do Proje-
to de Lei 2.295/2000 que propõe a redução da
carga horária da categoria para 30 horas se-
manais para a enfermagem. O objetivo do
projeto é buscar melhor qualidade de assis-
tência de saúde à população, diminuir o
desgaste físico e emocional e reduzir as doen-
ças ocupacionais dos profissionais de enfer-
magem. E este salto na qualidade de vida
destes trabalhadores da saúde, aí incluídos os
profissionais que trabalham nos hospitais
universitários, é fundamental.

A enfermagem do Brasil conta hoje com
cerca de 1 milhão e 300 mil profissionais
inscritos no COFEN. Os profissionais de en-
fermagem têm em seus registros de memória
e ação uma história de mais de 70 anos de
lutas pela regulamentação de sua jornada de
trabalho. Mas o PL tem enfrentado dificul-
dades em sua tramitação no Congresso Na-
cional, tendo sido arquivado no ano de 2005.
E em 2007, após uma árdua luta de entida-
des nacionais  e do Conselho Federal de En-
fermagem o projeto foi desarquivado. Foi
pedido regime de urgência e prioridade para
sua tramitação, mas o projeto não foi vota-
do. Em audiência pública, dia 25 de março,
cerca de dois mil enfermeiros e enfermeiras
ocuparam o auditório Nereu Ramos da Câ-
mara dos Deputados para exigir a aprovação
do projeto.

um segundo, além de uma reda-
ção. O Inep acredita que a reestru-
turação do Enem  vá atender ple-
namente à demanda das Ifes por
um instrumento de verificação do
desempenho do aluno.

pela Lei 11.091/05, que criou a
carreira dos técnicos-administra-
tivos. À época da tramitação, em
reunião com o MEC, Planeja-
mento e Andifes, a Fasubra aler-
tou que a lei excluía cargos im-
portantes que fazem o plantão
hospitalar e acrescentou a neces-
sidade de emendar a MP 441 para
corrigir o erro.

A problemática é agravada
ainda mais por conta da deter-
minação do Tribunal de Contas
da União que proíbe o Ministério
da Educação e os reitores de con-

tratarem pessoal terceirizado
para efetuar os plantões. Segun-
do estudos formulados pelos di-
rigentes dos HUs e exemplifica-
dos pelo Hospital Júlio Miller,
de Cuiabá/MT, o custo de con-
tratação de pessoal terceirizado
supera, em pelo menos R$ 20
mil, o dos plantões efetuados
pelos técnicos dos hospitais uni-
versitários, que gira em torno de
R$ 70 mil. Além disso, quando
prestado por profissional do qua-
dro, a atividade é desempenha-
da com melhor qualidade.
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Plano Diretor em pauta esta semana no Consuni
A sessão do Conselho Universitário desta quinta-feira, dia 9/4, vai tratar do Plano Diretor

Trabalhadores reivindicam eleições na Congregação da FND

Inauguração do
Bandejão homenageia
Edson Luiz

Foi inaugurado oficialmente no dia 30 o Res-
taurante Central da UFRJ. O lugar ganhou o nome
do estudante Edson Luiz Lima Souto, morto pela
ditadura militar no dia 28 de março de 1968,
durante a repressão policial para desalojar os estu-
dantes que haviam ocupado o Restaurante Cala-
bouço.

Reitor, diretores e decanos prestigiaram o des-
cerramento da placa. Depois foram convidados a
almoçar no restaurante. O cardápio dos convida-
dos foi o mesmo servido aos usuários do restauran-
te.

Nádia Pereira de Carvalho, coordenadora téc-
nico-administrativa do Sistema de Alimentação
da UFRJ, contou que a cerimônia foi rápida e
bonita, com a admiração dos presentes sobre a
arquitetura e o ambiente.

Na semana passada algumas
congregações das unidades ainda
decidiam a ida ou não para o
Fundão.

“No dia 9 devem ser coloca-
das em votação as obras emer-
genciais. Deve-se definir o plano
de investimento imediato”, co-
mentou o coordenador do Comi-
tê Técnico de formulação do pla-

no, Pablo Benetti. Na semana
anterior, o IFCS deliberou pela
permanência no Largo de São
Francisco, no Centro, conforme
decisão da Congregação, por 16
votos a 8. A ideia da unidade é a
formulação de um plano de reo-
cupação do próprio espaço no cen-
tro. Mas outras unidades vêm ade-
rindo à composição da Cidade

Servidores técnico-administrati-
vos da Faculdade de Direito envia-
ram ao SINTUFRJ um abaixo-assi-
nado (com 35 assinaturas) solici-
tando imediata abertura de proces-
so eleitoral para escolha dos repre-
sentantes dos funcionários na Con-
gregação da Faculdade Nacional de
Direito, em razão do encerramento
do mandato dos atuais representan-
tes.

Eles enviaram também um
documento que registra o último
pleito – realizado em abril de 2007
– e a duração do mandato do atu-
ais representantes: dois anos.
“Como pode ser observado, o man-
dato dos atuais representantes se
encerra em menos de um mês, a
contar da presente data, e até agora
não tivemos notícias da abertura
de processo eleitoral”, explica Pe-
dro Paulo Cerbino Júnior, funcio-
nário da Coordenação de Gradua-
ção. Segundo disse, os funcionári-
os da Faculdade de Direito demons-
tram insatisfação com parte dos
atuais representantes, que recebem
funções gratificadas e já no meio
do ano passado encaminharam

abaixo-assinado à direção do SIN-
TUFRJ solicitando a realização de
novas eleições para sua substitui-
ção: “O SINTUFRJ chegou a enca-
minhar memorando à então dire-
tora em exercício, professora Mar-
garida, solicitando a realização das
eleições. A direção respondeu que
não havia proibição de que a repre-
sentação seja exercida por funcio-
nários que recebem função gratifi-
cada”, lamentou Pedro, que, ago-
ra, reivindica a abertura do proces-
so pelo término do mandato.

Crítica ao manifestoCrítica ao manifestoCrítica ao manifestoCrítica ao manifestoCrítica ao manifesto 

Pedro criticou  a veiculação no
Jornal do SINTUFRJ do manifesto
subscrito por 38 funcionários, em
que tornam público o repúdio ao
tratamento dado pelo Centro Aca-
dêmico Cândido Oliveira à direto-
ra Juliana Magalhães no episódio
em que a Congregação deliberou
não homologar um concurso de
imediato em virtude de erros na
prova de títulos.

Nota da RedaçãoNota da RedaçãoNota da RedaçãoNota da RedaçãoNota da Redação
A matéria publicada no Jornal

do SINTUFRJ nº 855 – “Estudantes

reivindicam homologação de con-
curso na Faculdade de Direito” –
relata a sessão do Conselho Univer-
sitário do dia 28/3, que decidiu de-
volver à Congregação da FND o pro-
cesso sobre o concurso, para que
este defina sobre sua aprovação ou
anulação.

A matéria apresenta a reivin-
dicação dos estudantes pela ho-
mologação do concurso, dando
voz à represente do Caco, seus ar-
gumentos e críticas, inclusive o
protesto que organizaram no co-
legiado. Mas também apresenta

Universitária no Fundão.
A equipe do comitê tem avan-

çado nos planos de demolição e
reconstrução parcial da ala sul (co-
nhecida como perna-seca) do Hos-

pital Universitário. Em plenária de
diretores e decanos segunda-feira,
dia 30, na Escola de Educação Físi-
ca, o reitor Aloísio Teixeira apre-
sentou o plano de obras emergen-

ciais, anunciou prioridade para os
restaurantes universitários e aloja-
mento e recursos emergenciais para
obras de expansão, como na Escola
de Belas Artes.

DECISÃO do Consuni é que a Congregação decida sobre concurso

Reunião do GT-Plano Diretor do SINTUFRJ
Dia 8, quarta-feira, às 14h, na subsede da Praia Vermelha

argumentos da direção, pondera-
ções dos conselheiros, do reitor e,
claro, a manifestação contra a
postura do Caco no episódio, assi-
nada por 38 dos 42 funcionários
em atividade da FND.

O manifesto foi apresentado pelo
representante técnico-administrati-
vo no Consuni Jéferson Salazar, co-
ordenador-geral do SINTUFRJ.

O Jornal do SINTUFRJ é um
instrumento da categoria, e,a par-
tir do momento que os funcionári-
os se organizam, constituem um
documento legítimo com um nú-
mero significativo de assinaturas
– o que não pode se ignorar de
forma alguma – e solicitam, atra-
vés dos dirigentes sindicais, sua pu-
blicação, este grupo tem todo o di-
reito de ver seu pleito divulgado.
Até porque neste caso o fato é notí-
cia. Assim como têm direito de ser
ouvidos os dois companheiros que
criticaram o manifesto e, princi-
palmente, os 35 que subscreveram
o pedido para abertura imediata
do processo de eleição de represen-
tantes devido ao encerramento do
mandato.
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CAMPUS

Preocupado com o elevado
número de ocorrências no cam-
pus do Fundão no mês de mar-
ço, o prefeito da Cidade Univer-
sitária, Hélio de Mattos, enca-
minhou carta ao secretário de
Segurança Pública, José Maria-
no Beltrame, pedindo reforço no
policiamento. Em março, pelo
menos três pessoas foram víti-
ma de ação de uma quadrilha
que está atuando na área. Esta
não foi a primeira vez que a Pre-
feitura da Cidade Universitária
procurou as autoridades de se-
gurança, e sistematicamente a
Divisão de Segurança da UFRJ
está em contato com a delega-
cia e o batalhão da área.

A secretaria de segurança in-
formou que recebeu a carta e en-
caminhou o documento à Polí-
cia Militar. Esta, por sua vez, ex-
plicou que já faz patrulhamento
no campus e irá reforçar o poli-

Prefeito pede providências para sequestros no Fundão
ciamento. O prefeito Hélio de Mat-
tos diz que o apoio é fundamental,
ainda mais com a expansão da
universidade: “É muito importan-
te a Secretaria de Segurança Pú-
blica nos apoiar com viaturas da
Polícia Militar fazendo a ronda
no campus. Nós estamos duplican-
do o número de alunos e constru-
indo novos prédios. A UFRJ está em
plena expansão.” No entanto,  a
expansão, no que depender do go-
verno, pode esbarrar no problema
da segurança. No penúltimo con-
curso, o governo negou à UFRJ o
pedido para abertura de vagas para
vigilantes.

SequestroSequestroSequestroSequestroSequestro
Na sexta-feira, 27 de março,

um estudante foi abordado por
dois homens armados quando en-
trava em seu carro, no estaciona-
mento do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho. O estu-

dante foi obrigado a seguir com os
criminosos até um caixa eletrôni-
co para sacar dinheiro e depois, li-
berado na Avenida Brasil. Os bandi-
dos fugiram levando o carro do ra-
paz. As outras vítimas foram ataca-
das na semana anterior. O relato
das ocorrências também foi envia-
do ao secretário de Segurança.

InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento
Apesar de todo o investimento

que vem sendo feito pela UFRJ para
diminuir as ocorrências – desde
2005 foram investidos R$ 30 mi-
lhões em equipamentos –, a ga-
rantia de segurança não é 100%.
Mesmo com carros para ronda das
6h às 23h, três cabines nos princi-
pais acessos, 19 câmeras de moni-
toramento e apoio da vigilância
patrimonial da universidade, que
tem sistema de rádio integrado com
o batalhão da área, cobrir todo o
campus, que tem aproximadamen-

te 4,5 milhões de metros quadra-
dos e onde circulam cerca de 65
mil pessoas numa área de risco, é
um verdadeiro malabarismo da
Prefeitura da Cidade Universitária.

ProblemasProblemasProblemasProblemasProblemas
A UFRJ tem mais de 200 vigi-

lantes patrimoniais e deveria ter
no mínimo 1.000. A Federação dos

Sindicatos dos Trabalhadores das
Universidades Brasileiras (Fasu-
bra) luta para que o governo rea-
bra concurso para suprir o déficit
de pessoal, aí incluídos os vigi-
lantes, e encerre a terceirização
das atividades nas universidades.
Só com os vigilantes terceiriza-
dos a UFRJ gasta mais de R$ 12
milhões ao ano.

LUGARES ISOLADOS no campus facilitam ação de bandidos

Foto: Cícero Rabello

DVST

Terminou no dia 31 de março o
prazo para inscrição a delegados sin-
dicais de base. O processo eleitoral
ocorrerá durante o mês de abril. As
unidades que já marcaram a data
de escolha de seus representantes são
as seguintes:

Iesc: Iesc: Iesc: Iesc: Iesc: dia 8/4, das 10h às 16h.
Local de votação: portaria principal.
Chapa única composta por Paulo
dos Santos (titular), Jorge Ferreira
(suplente);

CFCH:CFCH:CFCH:CFCH:CFCH: dias 14 e 15/4, das 10h às

REUNIÃO com os companheiros do Museu, no dia 31. À mesa,
Nivaldo Holmes, Luciano da Cunha e Roberto Gomes.

Eleição de delegados
sindicais de base

Em reunião solicitada pela
coordenadora-geral do SINTUFRJ,
Iaci Azevedo, dia 2 de abril, ao
superintendente geral da PR-4,
Roberto Gambine, a dirigente
sindical apresentou encaminha-
mento para solução da questão
envolvendo o Programa de Psico-
logia.

O superintendente se compro-
meteu que as pacientes do Pro-
grama de Psicologia seriam con-
vocadas pela seção de Análise de
Procedimentos da Divisão de Le-
gislação a fim de iniciar o pro-
cesso de apuração dos fatos ocor-
ridos. Ele se comprometeu tam-
bém que junto com a diretora da
DVST, Vânia Glória, convocaria a
psicóloga Alzira Monteiro, para
tratar das questões inerentes ao
programa.

No dia 3 de abril, a direção do
SINTUFRJ foi informada pela ser-
vidora Maria Madalena de Souza
Carlota, uma das pacientes do
programa, que esta fora convoca-
da para comparecer à PR-4 no
dia 7 de abril, para ser ouvida
pela seção de Análise de Procedi-
mentos .

O Sindicato foi informado
também que as pacientes do Pro-
grama de Psicologia serão recebi-
das individualmente, no dia 7 de
abril, à tarde, pela direção da
DVST. A medida atende à reivin-

PR-4 assume compromisso

dicação expressa em abaixo assi-
nado dos pacientes.

Em relação à nota publicada
no site da PR-4 pela Superinten-
dência de Pessoal, o SINTUFRJ es-
clarece:

a) O SINTUFRJ sempre se pau-
tou e se pautará pelo respeito à
categoria ouvindo todas as partes
envolvidas em quaisquer circuns-

tâncias.
b) As possíveis contradições e

divergências que ocorram sempre
serão elucidadas para não haver
dúvidas sobre os fatos.

c) Assim sendo, o SINTUFRJ
espera que este caso seja tratado de
maneira a oferecer à comunidade,
avaliação permanente do trabalho
desenvolvido pela DVST.

16h.  Local de votação: Portaria Prin-
cipal. Chapa única “Força Coleti-
va”, composta por Cléber Rodrigues
de Araújo e Rogério Batista Silva
Costa, como titulares e João Carlos
Teixeira da Silva e Dilermando Nas-
cimento Pereira, como suplentes.

Na próxima semana divulgare-
mos as informações complementa-
res das outras unidades que já estão
com eleições marcadas:  CCMN CCMN CCMN CCMN CCMN  (14/
4); Instituto de QuímicaInstituto de QuímicaInstituto de QuímicaInstituto de QuímicaInstituto de Química (16/4);
Prefeitura UniversitáriaPrefeitura UniversitáriaPrefeitura UniversitáriaPrefeitura UniversitáriaPrefeitura Universitária (27/4).
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Há cinco anos, as mulheres das
comunidades vizinhas à UFRJ  con-
tam com um espaço especial de estí-
mulo ao desenvolvimento de sua
cidadania. É o Centro de Referência
de Mulheres da Maré Carminha
Rosa, um projeto desenvolvido pela
Secretaria Especial de Direitos Hu-
manos (governo federal) tocado pela
Universidade com o apoio de outros
órgãos.

O Centro está instalado no quin-
tal do Posto de Saúde da Vila do
João, que foi outra iniciativa da UFRJ
na gestão do reitor Horácio Macedo.
Funciona de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h, e reúne mulheres dos
18 aos 70 anos. É um ponto de
encontro para conversas, para apren-
dizado profissional, para trabalhar
o corpo e a mente através da arte,
como dança e literatura.

Elas decidemElas decidemElas decidemElas decidemElas decidem
A filosofia do Centro é ajudar as

mulheres, informá-las, mas sem in-
duzi-las a nada. “Elas decidem o
que querem fazer com o aprendiza-
do prático profissional”, explica a
coordenadora Eliana Amorim Mou-
ra, professora aposentada da Escola
de Serviço Social da UFRJ. Ela inte-
gra o projeto desde o início e foi uma
das responsáveis pela concepção po-
lítico-pedagógica.

A iniciativa do Centro – que faz
parte da política nacional de en-
frentamento da violência contra a
mulher – partiu da decana do Cen-
tro de Filosofia e Ciências Huma-
nas (CFCH), Suely Almeida, que
morreu de câncer em 2008. Hoje
quem responde pela iniciativa é o
Núcleo de Estudos de Políticas Pú-
blicas em Direitos Humanos
(NEPP-DH).

A casinha de dois andares cons-
truída no terreno do Posto de Saúde
da Vila do João não comporta a
dinâmica rotina do Centro.

Mas com criatividade, as respon-
sáveis vão driblando a carência de
espaço. Por exemplo: a Oficina Co-
zinhando com Arte foi montada
num contêiner de módulos. Uma
tenda sobre piso de cerâmica feito
pela Prefeitura Universitária abriga
a oficina de flores.

“Antes eram duas salinhas, não
tinha banheiro, telefone e internet.
O prédio atual foi construído em
convênio com a Secretaria Especial
de Direitos Humanos e o CFCH.”
Eliana fez questão de registrar a aju-
da que elas recebem da Prefeitura
Universitária desde o início de im-
plantação do Centro. “A Prefeitura
construiu banheiros, copa, instalou
linha telefônica e internet e sempre
estamos pedindo o auxílio do prefei-
to Hélio de Mattos, como também de
outros setores da Universidade, como
do Horto.”

Juntando as moradoras da Vila
do João e dos bairros próximos, como
Vila dos Pinheiros, Novo Pinheiro,
Conjunto Esperança e Salsa e Me-
rengue, com as equipes de trabalho,
é uma profusão de mulheres que
habitam cotidianamente o Centro.
Há ainda os filhos das atendidas,
que, nas horas vagas da creche ou
escola, compartilham com elas as
atividades artísticas.

Trabalham no Centro assisten-
tes sociais e administrativas, psicólo-
gas, advogadas, que são funcioná-

Mulheres da Maré são assistidas pela UFRJ
e vão conquistando cidadania

rios ou estagiários da UFRJ ou bolsis-
tas pela Fundação Universitária José
Bonifácio. Os recursos chegam da Se-
cretaria Especial de Políticas para Mu-
lheres, da Secretaria Especial de Direi-
tos Humanos, Unesco, Fundo das Na-
ções Unidas para Mulheres, entre ou-
tros órgãos.

Falta de compreensãoFalta de compreensãoFalta de compreensãoFalta de compreensãoFalta de compreensão
A queixa atual da coordenação

é dirigida à Pró-Reitoria de Exten-
são da UFRJ (PR-5). “Contávamos
com dez bolsas de extensão, mas
este ano a PR-5 só renovou três.
Esperamos que tenha sido um equí-
voco”, ameniza Eliana Moura. Ela
lembra que as oficinas sociais já con-
quistaram cinco menções honrosas
da Congregação de Extensão. E
acrescenta que não existe no Brasil
nenhum centro com características
de ensino, pesquisa e extensão, o
que viabiliza a função social da
Universidade, que é compreender a
realidade, estudar, pesquisar, gerar
conhecimentos capazes de transfor-
mar a sociedade.

Quem são elasQuem são elasQuem são elasQuem são elasQuem são elas
A maioria das mulheres que fre-

qüenta o Centro não tem emprego
fixo, mas ajudam no orçamento do-
méstico com trabalhos autônomos,
algumas são pensionistas ou vivem do
Bolsa Família. Essa é uma das razões
que justificam as oficinas sociais e os
projetos de empreendedorismo. “Cria-
mos a Oficina de Cuidando de Crian-
ça” porque descobrimos a grande in-
cidência de mulheres que cuidam de
filhos da vizinha enquanto elas traba-
lham fora”, informou a psicóloga e
coordenadora do Centro, Claudia Be-
zerra.

Com o Sebrae o Centro desenvol-
ve dois módulos de  empreendedoris-
mo: “Juntos Somos Fortes e Aprende a
Empreender”. Mas as ações extrapo-
lam as salas apertadas do Centro. “Su-
perando a Desigualdade de Gênero” é
um projeto que levamos aos professo-
res das escolas públicas da Maré. Ou-
tro projeto é de “Capacitação de Agen-
tes de Saúde do Entorno”, com cursos
sobre direitos humanos, direitos da
mulher, violência de gênero, e expli-

camos a Lei Maria da Penha para os
funcionários dos quatro postos de saú-
de da Maré. É muito importante capa-
citá-los, porque os agentes comunitá-
rios de saúde percorrem as ruas dos
bairros todos os dias e são eles quem
mais encaminham mulheres vítimas
de violência doméstica para nós”, dis-
se Eliana Moura.

As equipes do Centro também es-
tão à disposição de convite de outros
municípios, entidades e associações,
como sindicatos e organizações de
moradores para dar cursos e capacitar
para criação de centros como o da
Maré.

Outra oficina que começa a ser
posta em prática é a Dandaras Maré:
Trançando Histórias de Solidariedade
para Superação do Racismo. Estimu-
lada pela descoberta de que o Comple-
xo da Maré concentra no Rio de Janei-
ro o maior número de imigrantes an-
golanos. Em 2008, a Secretaria de
Mulheres conseguiu aprovar dentro
do PAC o Plano de Enfrentamento à
Violência contra Mulheres, que con-
siste no projeto Maré de Mulheres: Te-

cendo Rumos e Gerando Ações de
Empreendedorismo de Cidadania e
Efetivação de Direitos das Mulheres
da Maré.

Descoberta do mundoDescoberta do mundoDescoberta do mundoDescoberta do mundoDescoberta do mundo
Os cursos oferecidos nas oficinas

têm carga horária de 90 horas, sen-
do que 15 horas são dedicadas a
atividades culturais. São nos mo-
mentos de exercícios corporais, como
dança, de contação de história que
as mulheres vão liberando a fala.
Nos passeios pela cidade, nas idas ao
teatro, por exemplo, muitas vezes
levando os filhos juntos, que as mu-
lheres da Maré também vão desco-
brindo o mundo e que têm direitos.
“Muitas mulheres nunca saem da-
qui de dentro da Maré, nem à praia
vão. Quando participam dos pas-
seios e retornam ao atendimento pa-
rece que o mundo se abriu para
elas”, disse a psicóloga.

Para as coordenadoras do Cen-
tro, é difícil para a mulher se livrar
dos maus-tratos domésticos. E con-
sideram a violência psicológica, que
é lenta e com requintes cruéis, mui-
tas vezes pior que a física.
A contribuição de MarliA contribuição de MarliA contribuição de MarliA contribuição de MarliA contribuição de Marli  – Duran-
te 20 anos Marli Rodrigues da Silva
trabalhou na Coppe como auxiliar
administrativa. Em 2008 ela con-
cluiu o curso de Assistente Social na
Suam e não teve dúvidas: “Quero ir
para o Centro de Referência de Mu-
lheres da Maré Carminha Rosa.”
Da maioria dos colegas ouviu a se-
guinte frase: “Você vai fazer uma
loucura.” Mas não vacilou e pediu a
transferência. Hoje Marli se conside-
ra uma outra pessoa, útil e com
oportunidades de crescimento pes-
soal e profissional.

A fachada do Centro

Eliana Marli Claudia

Oficina Cozinhando com Arte
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