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XX Confasubra elege a nova
direção da federação

Assembleia
dia 27 de maio
Este dia é uma quarta-feira
e a assembleia será
realizada no auditório do CT,
às 10h. Pauta: informes do
XX Confasubra, aditamento
à Resolução 01/09 e
reivindicações dos fun-
cionários do SINTUFRJ.

Fotos: Fasubra

Reunião de aposentados
Quarta-feira, 20 de maio, às 10h, na

subsede sindical no HU. Pauta: exibição de
filme e apresentação dos delegados eleitos.

Considerado histórico pelo
número de delegados presentes –
quase mil –, o XX Confasubra
decepcionou pela falta de
discussão política e poucas
decisões. Foram seis dias (de 10 a
16 de maio) desperdiçados em
torno de um único tema: a
desfiliação da Fasubra à Central
Única dos Trabalhadores. Na
primeira foto, 19 dos 25 eleitos
para a direção da Federação
(biênio 2009/2011); a segunda,
delegações no plenário. Página 3
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DOIS PONTOS

GT organiza seminário preparatório para a Conae
O GT-Educação do SINTUFRJ

está organizando um seminário pre-
paratório para participação
da categoria na Conferência Nacio-
nal de Educação (Conae), cujo tema
é “Construindo o Sistema Nacional
Articulado de Educação”.  Será dia
28 de maio, quinta-feira, às 14h, no
auditório da Escola de Serviço Soci-
al, no campus da Praia Vermelha.

O seminário reunirá especia-
listas na área de educação, princi-
palmente quem estiver atuando na
organização da Conae municipal,
estadual e nacional. O centro dos
debates será o plano nacional de
educação, diretrizes e estratégias de
ação – o tema da Conferência.

Esta foi a principal delibera-
ção do encontro do Grupo de Tra-
balho de Educação do SINTUFRJ
realizado na quinta-feira, dia 7 de
maio, na subsede sindical no HU.
“Nessa reunião, a gente definiu que
o GT iria organizar o seminário
interno e a ideia é convidar profis-

sionais de educação envolvidos com
a Conferência. A iniciativa do GT
já conta com a aprovação da dire-
toria executiva do Sindicato”, afir-

mou a coordenadora de Educação,
Cultura e Formação Sindical,
Chantal Russi.

Segundo a sindicalista, o GT

está estudando o material relativo
ao tema do seminário e da Confe-
rência e na próxima reunião do
GT-Educação, na terça-feira, dia

19 de maio, na subsede sindical no
HU, às 14h, os participantes discu-
tirão o documento-referência para
a preparação da Conferência.

Integrantes do GT-Educação dedicam-se à organização do seminário. As reuniões são abertas à categoria. A próxima é dia 28

Parte da Rodolpho Rocco fecha
para obra do terminal

Curso de
idiomas para
a categoria
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DCE da UFRJ tem novos dirigentes

Foto: Cícero Rabello

Os alunos de graduação e pós-graduação da UFRJ elegeram
nos dias 5, 6 e 7 de maio, novos dirigentes para o Diretório
Central dos Estudantes Mário Prata (DCE) até 2010. Cinco
chapas concorreram ao pleito, a mais votada obteve 3.443 votos
(45,77% dos votos válidos) e representa os coletivos políticos
Nós Não Vamos Pagar Nada e Não Vou Me Adaptar.

Como foi mantido o sistema de proporcionalidade, as
cinco chapas participarão da direção do DCE. Dos 36 mil
alunos da universidade, apenas 7.643 votaram. Votos válidos
totalizaram 7.522; brancos, 72; e nulos, 49. A chapa 2, a mais
votada, conhecida como De Que Lado Você Samba?, que reúne
militantes do PSOL, PSTU e independentes, fez 15 dirigentes e
terá dois representantes no Conselho Universitário (Consuni).

ComposiçãoComposiçãoComposiçãoComposiçãoComposição
A chapa 1, Um Novo Enredo (PT e PCdoB), dos coletivos

União da Juventude Socialista (UJS) e Kizomba, conquistou 967
votos (12,8% dos votos válidos) e compõe a diretoria do DCE com

três estudantes, mas não conseguiu garantir representantes
no Consuni.

A chapa 3, Correnteza, dos militantes do Partido
Comunista Revolucionário (PCR): 620 votos (8,24%),
elegeu dois representante para o DCE e nenhum para o
Consuni. chapa 4, Vem Com Tudo e Não Cansa, do
Coletivo Marxista: 1.436 votos (19,09%), terá seis diri-
gentes no DCE e um representante no Consuni.

A chapa 5, Unidos Pela UFRJ e Contra as Cotas, do
PSDB: 1.056 votos (14,03% ), elegeu quatro representan-
tes para o DCE e um para o Consuni.

PlebiscitoPlebiscitoPlebiscitoPlebiscitoPlebiscito
Os estudantes também votaram nesta eleição se man-

teriam ou não a composição na gestão. O resultado foi o
seguinte: votaram favoravelmente à proporcionalidade
4.087 estudantes e pela majoritariedade 1.971. Votos
nulos, 90 e brancos, 1.472.

A Prefeitura da UFRJ infor-
ma que nesta segunda-feira, dia
18 de maio, começam as obras
do Terminal de Integração da
Cidade Universitária. Serão fe-
chados trechos das vias em tor-
no do terreno, ao lado do IPPMG,
atrás do estacionamento do CCS
(marcadas em vermelho na
foto). As ruas parcialmente in-
terditadas são Professor Rodol-

pho Paulo Rocco (na lateral do
IPPMG) e César Pernetta (atrás do
estacionamento do CCS).....

O trecho da Rodolpho Rocco
fechado será o que segue em dire-
ção à rua Luiz Renato Caldas, na
saída do Fundão, atrás dos hospi-
tais. A outra mão de acesso ao HU
continuará livre.

O prazo previsto para a conclu-
são da obra é 150 dias.
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Congresso é histórico,
mas sem decisões
Quase mil técnicos-administrativos de todo o país se reuniram seis dias em Poços de Caldas (MG)

XX CONFASUBRA

O XX Congresso Nacional da Fe-
deração de Sindicatos de Trabalha-
dores das Universidades Brasileiras
(Fasubra) foi considerado histórico
porque reuniu o maior número de
representantes da base da entidade:
970. Técnicos-administrativos de ins-
tituições públicas de ensino superior
de quase todos os estados e do distrito
federal estavam presentes no evento,
que é o mais importante fórum da
categoria. Os trabalhadores da UFRJ
foram representados no Confasubra
com 29 delegados.

Mas, apesar de histórico, o XX
Confasubra foi considerado do ponto
de vista prático um dos piores con-
gressos já realizados pela Fasubra. O
único debate admitido pelas corren-
tes políticas que compõem os cam-
pos da ConLutas, Intersindical e CTB
foi a desfiliação da Federação da Cen-
tral Única dos Trabalhadores. Foram
seis dias de despesas pagas pelos sindi-
catos para que apenas três resoluções
fossem aprovadas pelo plenário. O
Congresso foi realizado na cidade de
Poços de Caldas, em Minas Gerais de
10 a 16 de maio.

DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações
Na quarta-feira, os delegados to-

maram duas das três únicas decisões
de relevância no Congresso. Eles rati-
ficaram a fundação da Fasubra e
aprovaram a modificação do estatu-
to da Federação, que passará a ter dois
diretores por coordenadoria, sendo que
a coordenação-geral continuará com
três integrantes. Essa mesma plená-
ria, seguindo sugestões dos grupos de
trabalho, também deliberou pela cri-
ação de três novas coordenações: da
Mulher Trabalhadora, de Raça e Et-
nia, e de Seguridade Social.

A segunda decisão do Confasubra
foi sobre a permanência ou não da
Federação na CUT. O clima não foi
nada tranquilo na plenária que dis-
cutiu e deliberou sobre o tema, na
quinta-feira à noite. Ganhou a pro-
posta de desfiliação à Central com
510 votos contra 454. A Federação era
filiada à CUT há 23 anos.

A coordenadora da Fasubra, Léia
de Souza Oliveira, na defesa da manu-
tenção da filiação à CUT afirmou que
sair da Central seria um retrocesso na
lutas dos técnicos-administrativos das
universidades, pois muitas das vitórias
da Federação foram apoiadas pela CUT.
“A história da Fasubra se confunde
com a da CUT”, lembrou.

DecepçãoDecepçãoDecepçãoDecepçãoDecepção
 A pauta deste Confasubra era

extensa. A expectativa era que os
delegados decidissem sobre ques-
tões importantes para os técni-
cos-administrativos das univer-
sidades federais de todo o país.

O Congresso da FASUBRA
prometia ser um grandioso
momento de luta da catego-
ria, com 970 delegados e dele-
gadas de todo o país, e um te-
mário relevante para a elabo-
ração de um plano de lutas
para o próximo período.

Lamentavelmente este con-
gresso, histórico em tamanho,
também será lembrado pela
falta de debates e de constru-
ção de uma pauta de interesse
dos trabalhadores, tais como:
carreira, seguridade social e
HUs, sistema de cotas, questão
racial, mulher trabalhadora,
concepção de Estado, autono-
mia e democratização nas uni-
versidades, entre outros temas.

Conlutas,Intersindical e
CTB sequer formaram um blo-
co de oposição para disputar a
direção da Fasubra, pois não
tinham unidade para isso; se
uniram apenas para a descons-
trução de um importante ins-
trumento de luta da classe tra-
balhadora: a CUT.

Nova direção da Fasubra
No último dia do XX Confasubra foi empossada a nova diretoria da

Federação para o biênio 2009/2011, eleita pelos delegados um dia antes.
A coordenadora-geral do SINTUFRJ, Iaci Azevedo, assumiu a recém
criada Coordenação de Raça e Etnia. Veja quem são os novos dirigentes
da Fasubra:

 Coordenação-geral Coordenação-geral Coordenação-geral Coordenação-geral Coordenação-geral
Léia de Souza Oliveira, Rolando Rubens Malvásio Junior e Paulo Henri-
que Rodrigues dos Santos.

 Coordenação de Administração e Finanças Coordenação de Administração e Finanças Coordenação de Administração e Finanças Coordenação de Administração e Finanças Coordenação de Administração e Finanças
Raimundo Nonato Uchôa Araújo e Luiz Antônio de Araújo Silva.

 Coordenação de Formação e Comunicação Social Coordenação de Formação e Comunicação Social Coordenação de Formação e Comunicação Social Coordenação de Formação e Comunicação Social Coordenação de Formação e Comunicação Social
Rosane Barcelos Souza e Sandro de Oliveira Pimentel

 Coordenação de Educação Coordenação de Educação Coordenação de Educação Coordenação de Educação Coordenação de Educação
Rosângela Gomes Soares da Costa e Janine Vieira Teixeira

 Coordenação de Assuntos de Aposentadoria Coordenação de Assuntos de Aposentadoria Coordenação de Assuntos de Aposentadoria Coordenação de Assuntos de Aposentadoria Coordenação de Assuntos de Aposentadoria
Pedro Rosa Cabral e Walter Gomes de Souza

 Coordenação de Políticas Sociais e Gênero Coordenação de Políticas Sociais e Gênero Coordenação de Políticas Sociais e Gênero Coordenação de Políticas Sociais e Gênero Coordenação de Políticas Sociais e Gênero
Luiz Macena da Conceição e Antonio Donizetti da Silva

 Coordenação de Organização Sindical Coordenação de Organização Sindical Coordenação de Organização Sindical Coordenação de Organização Sindical Coordenação de Organização Sindical
Marcelino Rodrigues da Silva e João Paulo Ribeiro

 Coodenação Jurídica e Relações de Trabalho Coodenação Jurídica e Relações de Trabalho Coodenação Jurídica e Relações de Trabalho Coodenação Jurídica e Relações de Trabalho Coodenação Jurídica e Relações de Trabalho
Emanuel Brasz e José Almiram Rodrigues

 Coordenação das Estaduais e Municipais Coordenação das Estaduais e Municipais Coordenação das Estaduais e Municipais Coordenação das Estaduais e Municipais Coordenação das Estaduais e Municipais
Cristina Del Papa e Fátima dos Reis

 Coordenação da Mulher Trabalhadora Coordenação da Mulher Trabalhadora Coordenação da Mulher Trabalhadora Coordenação da Mulher Trabalhadora Coordenação da Mulher Trabalhadora
Márcia Venzel Messias e Carla Cristina Bildinger Cobalchini

 Coordenação de Raça e Etnia Coordenação de Raça e Etnia Coordenação de Raça e Etnia Coordenação de Raça e Etnia Coordenação de Raça e Etnia
Iaci Azevedo e Rogério Fagundes Marzola

 Coordenação de Seguridade Social Coordenação de Seguridade Social Coordenação de Seguridade Social Coordenação de Seguridade Social Coordenação de Seguridade Social
Marco Antonio de Pádua Borges e Mário Màrcio Garofolo

Uma delas seria a aprovação de
um plano de lutas, que engloba-
ria a defesa do   cumprimento
dos acordos firmados com o go-
verno; evolução na carreira para
o biênio 2009-2010; revisão do
Anexo IV que estabelece os percen-

tuais das titulações para os técni-
cos-administrativos que possuem
especialização, mestrado e douto-
rado; racionalização dos cargos
para os servidores com atribuições
idênticas estabelecidas nos editais
dos concursos que prestaram e, no

entanto, têm cargos e salários di-
ferenciados, e autonomia e demo-
cratização das universidades. Mas
muito mais que esses pontos
aguardavam o Congresso para se-
rem implementados pelas bases a
partir de grandes mobilizações.

Iaci Azevedo afirmou que foi
muito importante a eleição de um
representante do SINTUFRJ para a
direção da Fasubra, porque “somos
o maior Sindicato da base da Fede-
ração”. A dirigente agradeceu os vo-
tos recebidos e disse que “dividia
este momento de alegria com a
categoria”, ressaltando que foi uma
vitória não apenas do Coletivo Tri-
bo/UFRJ, mas de toda a categoria
que tem apoiado e reconhecido o
nosso trabalho”. Iaci prometeu que
irá se empenhar na Federação para
atender os trabalhadores da univer-
sidade como tem feito na direção
do Sindicato, principalmente nesta
fase de desafio e superação.

A dirigente lamentou que os
grupos não cutistas no XX Confa-
subra tenham se pautado somente
pela desfiliação da Federação à CUT
e não contribuído para o debate e o
encaminhamento de aprovação de
temas importantes, como o desen-
volvimento da carreira, reforma
sindical e a conquista de benefícios
sociais (vale alimentação, vale
transporte, diárias etc.). Acrescen-
tou que a composição da chapa
cutista nacional (Tribo, Trabalho,
CSD e independentes) foi impor-
tante para garantir a governabili-
dade na Federação, mas que essa
aliança não se reflete na gestão do
SINTUFRJ.

“Vitória da categoria” Onde está o plano de lutas da
categoria?

Agora, os próximos passos
serão no sentido de manter a
unidade do campo cutista
compromissado com os inte-
resses da categoria e pavimen-
tar o caminho da refiliação da
Federação à CUT, respeitando
as divergências internas em
cada entidade de base, em es-
pecial no SINTUFRJ, mas, aci-
ma de tudo, buscando a supe-
ração das diferenças.

IACI AZEVEDO: assina o livro de posse da Fasubra

OPINIÃO: Jéferson
Salazar, coordenador-geral
do SINTUFRJ
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EDUCAÇÃO, JUSTIÇA, POLÍTICA

Universidade discute pós-graduação a distância
O Conselho de Ensino para Gra-

duados (CEPG) iniciou discussão
sobre educação a distância na pós-
graduação. Na UFRJ, o processo de
ensino-aprendizagem a distância
existe na graduação, é semipresen-
cial e os cursos oferecidos são de
licenciaturas em Ciências Biológi-
cas e em Física. A universidade co-
ordena também o curso Tecnolo-
gia de Sistemas de Computação.

Na sessão do colegiado dia 8 de
maio, os professores Masako Masu-
da, coordenadora do Programa
Universidade Aberta do Brasil/UFRJ
e presidente da Fundação Cecierj/
Consórcio Cederj, e Edmundo Sou-
za e Silva, coordenador do curso de
Computação da UFRJ, explicaram

como funciona a educação a dis-
tância na UFRJ, em outras univer-
sidades do Rio de Janeiro e esclare-
ceram dúvidas dos conselheiros. O
debate continua.

A proposta original desta mo-
dalidade de ensino nasceu no final
dos anos 90 da mente do educador
Darcy Ribeiro. Ele idealizou um
modelo de educação a distância
que oferecesse aos jovens do interi-
or a oportunidade de fazerem cur-
sos de nível superior sem que fosse
necessário deixar suas cidades. Ao
longo dos anos, a ideia foi sendo
concretizada e expandiu-se, passan-
do a ser modelo para diversas ou-
tras instituições de ensino a dis-
tância.

EAD na graduaçãoEAD na graduaçãoEAD na graduaçãoEAD na graduaçãoEAD na graduação
A UFRJ faz parte do Centro de

Educação a Distância do Rio de
Janeiro (Cederj), que é um con-
sórcio de universidades públicas
no Estado do Rio de Janeiro, cria-
do em 2000 para oferecer educa-
ção a distância (EAD) na gradua-
ção. Hoje o consórcio reúne os go-
vernos municipal, estadual e fe-
deral e as seis universidades pú-
blicas do Rio: Uerj, UniRio, Uenf,
UFRJ, UFF e UFRRJ. Ao final de
2001, o Cederj uniu-se à Funda-
ção Centro de Ciências e Educa-
ção Superior a Distãncia do Esta-
do do Rio de Janeiro (Cecierj),
que passou a chamar-se Funda-
ção Cecierj/Cederj.

Essa união permitiu contar
com a infraestrutura de diversos
centros de apoio distribuídos no
interior do estado. Atualmente são
33 centros em funcionamento,
classificados como postos e polos.
Os primeiros oferecem apenas a
infraestrutura básica para reali-
zação de provas e entrega de mate-
rial didático; enquanto os polos,
além da estrutura administrati-
va, geralmente possuem bibliote-
cas, laboratórios de ciência e in-
formática (com acesso a banda
larga), salas de aula e supervisão
tutorial (acompanhamento peda-
gógico sistemático).

O consórcio possui várias mo-
dalidades de ensino, mas é restrito

aos cursos de graduação, sendo to-
dos autorizados e reconhecidos pelo
Ministério da Educação (MEC). Os
vestibulares são realizados duas ve-
zes por ano nos polos regionais. Os
cursos são gratuitos e semipresen-
ciais, isto é, é necessário a presença
do aluno nos polos para participa-
ção em atividades. O aluno for-
mado pelo Cederj recebe o diplo-
ma da respectiva universidade
conveniada e de valor igual a
quem se formou nos cursos pre-
senciais. Mas a educação a distân-
cia requer disciplina, iniciativa e
uma boa dose de autonomia, pois
é o estudante o principal respon-
sável pelo desenvolvimento de seus
estudos e aprendizado.

Uma Justiça mais huma-
na, com mediação de conflitos
e incentivo ao diálogo entre as
partes. É possível? Foi o que de-
fendeu a ministra do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), Fáti-
ma Nancy Andrighi, na confe-
rência que inaugurou as ativi-
dades pedagógicas da Ouvido-
ria-Geral da UFRJ. “A Media-
ção de Conflitos e a Humaniza-
ção da Justiça” foi o tema do
evento que reuniu professores,
técnicos-administrativos e alu-
nos dos cursos de Direito, Servi-
ço Social e Relações Internaci-
onais, da UFRJ, e de outras uni-
versidades públicas e privadas,
no dia 27, no auditório do
CFCH, na Praia Vermelha.

Cristina Ayoub Riche, ou-
vidora-geral da UFRJ, expli-
cou a importância do debate.
A mediação, segundo ela, é
um processo baseado em re-
gras e técnicas com a finali-
dade de facilitar a comunica-
ção entre as partes em confli-
to, no sentido de privilegiar a
resolução dos problemas e a
construção – pelas próprias
partes – das soluções: “Em
Ouvidoria deve-se buscar a
mediação como pedagogia e
cultura de pacificação de con-
flitos e das relações humanas;

Justiça doce: O diálogo
no lugar da sentença na
solução de conflitos

Lista fechada de
candidatos é
polêmica

O Congresso Nacional recolocou na pauta a discus-
são sobre a reforma política, e quer urgência na vota-
ção. Na quarta-feira, 6 de maio, representantes da so-
ciedade civil, do governo federal e parlamentares deba-
teram o assunto na Comissão Geral da Câmara, quan-
do o plenário é aberto à participação da população. A
Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e especialistas em direito
constitucional e cientistas políticos estavam presentes.

Coube ao Ministério da Justiça elaborar as propos-
tas de reforma enviadas pelo Poder Executivo ao Con-
gresso. Os temas mais debatidos na Comissão Geral da
Câmara foram fidelidade partidária, financiamento
público de campanha e lista partidária fechada, que
entre todos os pontos é o mais polêmico. A participação
feminina na política também ganhou destaque.

ListaListaListaListaLista
Pelo que se pode entender neste reinício dos deba-

tes, a lista funciona da seguinte forma: o eleitor vota
na legenda e a direção partidária indica os eleitos.
Segundo o deputado Rubens Otoni (PT-GO), “o voto
na lista fechada é importante para viabilizar o finan-
ciamento público e contribuir para que no processo
eleitoral seja desenvolvido um debate amplo e não
apenas de nomes”.  E acrescenta reforçando sua tese: “É
preciso apresentar ideias e debatê-las.”

Há quem defenda sem nenhum receio que o mais
correto mesmo é votar no partido e não nas pessoas. Por
outro lado, como confiar que determinados partidos
formem “panelinhas” e só indiquem seu pessoal de
“confiança” – aqueles que ao longo dos mandatos
continuarão a encabeçar falcatruas? Um dos parla-
mentares que já se posicionaram contra a lista fechada
foi o deputado Miro Teixeira (PDT-RJ).

Novas regras podem valer
para as eleições em 2010estimula-se, assim, a partici-

pação do cidadão e, conse-
quentemente, consolida a de-
mocracia. Trabalhamos, por-
tanto, a mediação numa lógi-
ca de educação para a cidada-
nia. Por isso o nosso convite à
ministra Fátima Nancy Andri-
ghi, que se destaca pelo pro-
fundo conhecimento sobre me-
diação de conflitos e  por sua
atuação humanista e de van-
guarda”, explicou Cristina.

Nova visãoNova visãoNova visãoNova visãoNova visão
Nancy Andrighi contou que

ao longo de 32 anos como juíza
tem se deparado, no Direito da
Família, com conflitos que exi-
gem do juiz um novo perfil: o
de dar à lei elementos de altru-
ísmo, caridade, equidade, ou
seja, “aplicar a lei de forma hu-
manizada”.

Para ela é possível, diante
de violação ou ameaça a direi-
tos, um caminho para além da
técnica ortodoxa: “O juiz está
acostumado a trabalhar com
problemas cuja solução deve
impor às partes e não com visão
direcionada às pessoas que en-
frentam problemas. Trata-se de
um caminho diferente, que con-
siste na busca do equilíbrio dos
sentimentos dos conflitantes.

Preocupa-se com a eliminação
da mágoa”, afirma.

Ela sustenta, portanto,
uma outra forma de solucio-
nar conflitos: a mediação. “Os
conflitos são naturais e não há
um ser humano que não passe
por situação conflituosa, seja
como consumidor,  com um
estranho, com o vizinho, com
o amigo, com familiares. O
modo de solucionar conflitos
obedece também a uma nova
visão. Se não trabalharmos
com o motivador do problema,
ele não será resolvido.”

O mediadorO mediadorO mediadorO mediadorO mediador
Para a ministra também

muda, sob esse novo prisma, o
papel dos integrantes do Judi-
ciário: “O mediador, esse novo
personagem na cena do confli-
to, trabalha para proporcionar
o bem-estar entre as partes em
conflito. A mediação trabalha
para a reconstrução do ama-
nhã, procurando eliminar as
mágoas do passado.”

Por isso ela considera im-
prescindível a reciclagem dos
profissionais de Direito. E de-
fende, ainda, que se plante na
família, nas escolas e universi-
dades, em especial nas facul-
dades de Direito, conceitos de

mediação e de encontro de
soluções de conflitos, para
formar as futuras gerações.
“É o diálogo, é a conduta
acertiva, ensinados desde os
primeiros passos e em todos
os cantos que conduzirá à
paz social”, acredita.

“Não visualizo outra
maneira de incutir na men-
te humana os benefícios da
mediação, a qual me atre-
vo denominar de justiça
doce, senão sua institucio-
nalização nas escolas e uni-
versidades. Trata-se de uma
nova realidade em constru-
ção na busca do abranda-
mento dos conflitos exis-
tenciais e sociais, por meio
do verdadeiro instrumento
da transformação – o diá-
logo conduzido pelo medi-
ador – no lugar da senten-
ça que corta a carne viva.
Eis a humanização da Jus-
tiça”, concluiu a ministra
Fátima Andrighi.

FÁTIMA NANCY
ANDRIGHI: ministra do
Superior Tribunal de
Justiça (STJ)

Foto: Cícero Rabello
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 COMPLEXO HOSPITALAR

Audiência pública expõe proposta
e comunidade faz críticas A primeira audiência foi na

Praia Vermelha e reuniu
diretores de hospitais,
técnicos-administrativos e
estudantes

A proposta de regimento para o
complexo hospitalar da UFRJ foi sub-
metida ao crivo da comunidade uni-
versitária na semana passada nas  duas
audiências públicas, uma no cam-
pus da Praia Vermelha e outra na
Cidade Universitária. Quem partici-
pou da primeira reunião aberta fez
muitas perguntas para esclarecer dú-
vidas, mas também foram apresen-
tadas sugestões à comissão responsá-
vel pela implantação do complexo.

Depois das audiências públicas a
implantação do complexo entra na
reta final. A previsão do presidente da
comissão, Nelson Souza e Silva, é
enviar até o fim do mês de maio uma
minuta do regimento formulada
com base nas discussões públicas ao
Conselho Universitário.

Audiência na Praia VermelhaAudiência na Praia VermelhaAudiência na Praia VermelhaAudiência na Praia VermelhaAudiência na Praia Vermelha
Com o diretor do Instituto de Pu-

ericultura (IPPMG), Marcelo Land,
que também faz parte da comissão,
Nelson detalhou a pré-proposta de
regimento na primeira audiência
pública realizada na terça-feira, 12
de maio, no salão Moniz Aragão,
campus da Praia Vermelha. Apesar
da importância do tema, o número
de pessoas presentes à reunião frus-
trou as expectativas. Mas os três seg-
mentos estavam lá representados por
diretores de unidades de saúde, pro-
fessores, técnicos-administrativos e es-
tudantes.

O objetivo da audiência foi apre-
sentar à comunidade universitária a
proposta de funcionamento do com-
plexo, que foi criado por resolução do
Conselho Universitário em dezembro
de 2008. O complexo será formado
pelas unidades acadêmicas de saúde
da universidade: HUCFF, IPPMG,  Ma-
ternidade-Escola, Hospital-Escola São
Francisco de Assis (Hesfa), Instituto
de Psiquiatria, Instituto de Neurolo-
gia Deolindo Couto, Instituto de Gi-
necologia, Instituto do Coração e  Ins-
tituto de Doenças do Tórax (IDT).
Juntas, essas unidades oferecem cerca
de mil leitos à população.

A mesma resolução do Consuni
que aprovou a criação do complexo
hospitalar constituiu a comissão que
elaborará o regimento para funcio-
namento do sistema. Além de Nelson
e Land, integra a comissão o diretor
do HU, Alexandre Cardoso.

ExplicaçõesExplicaçõesExplicaçõesExplicaçõesExplicações
Nelson explicou na audiência

pública que o Ministério da Educa-
ção em 2008 determinou a criação de
unidades orçamentárias para os hos-
pitais universitários. Diante disso, em

vez de criar uma para cada hospital, a
UFRJ optou pela criação de uma só,
que é o complexo hospitalar. Os gru-
pos de trabalho formados pela co-
missão realizaram oficinas e semi-
nários para elaboração de uma pro-
posta de regimento com base nos re-
latórios originados nesses encontros.

Ele relacionou alguns princí-
pios que norteiam a proposta, entre
eles o de que o interesse do indivíduo
não pode prevalecer sobre o interesse
coletivo, e o princípio de que a qua-
lidade social se sobreponha a quesi-
tos como produtividade ou qualida-
de total. “O bom cuidado do pa-
ciente é o primeiro foco do atendi-
mento; o segundo é o estudante”,
fundamentou Nelson.

A proposta da comissão prevê um
conselho deliberativo superior e um
executivo. Mas a direção do comple-
xo hospitalar será colegiada; a in-
terdependência das unidades assis-
tenciais e acadêmicas, por exemplo
na decisão de abertura ou fecha-
mento de leitos; e a previsão de es-
truturas de ligação entre unidades
de saúde e demais unidades da UFRJ
que podem atuar no complexo,
mesmo não sendo da área de saúde.
Nelson acrescentou que “também é
preciso criar um sistema de ligação
entre as unidades e  rever a atuação
dos institutos especializados que
atuam em áreas fundamentais para
o sistema de saúde”.

Outros norteadores do complexo
hospitalar serão a integração docente
e o assistencial; do ensino em serviço;
a complementaridade dos serviços
assistenciais, interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade; e a integra-

ção da pesquisa e assistência. Entre as
finalidades estarão a integração das
unidades, aperfeiçoamento da forma-
ção de profissionais de saúde e o de-
senvolvimento de pesquisa voltadas
para os problemas de saúde do país.

Na audiência foi esclarecido que
o complexo é uma nova estrutura na
universidade, que congrega unidades
afins, regido por um conselho delibe-
rativo superior que além dos diretores
das unidades acadêmicas terá repre-
sentantes docentes, estudantes e téc-
nicos-administrativos. As decisões se-
rão acatadas pelo conselho diretor
executivo e haverá duas diretorias:
uma acadêmica e outra de planeja-
mento.

Dúvidas e polêmicasDúvidas e polêmicasDúvidas e polêmicasDúvidas e polêmicasDúvidas e polêmicas
Quando o debate foi aberto a

maioria se manifestou favoravelmen-
te à proposta, mas com algumas dú-
vidas e ressalvas. O diretor do Hesfa,
José Mauro Braz, lembrou que é im-
portante manter a noção que os hos-

pitais são, antes de tudo, universitá-
rios, e propôs que o complexo se cons-
titua em instrumento para avanço
na educação em Saúde.

Rosicler Mendes, do Instituto de
Neurologia, teme que unidades se-
jam fechadas e propôs que fosse ex-
cluída da minuta de regimento a
expressão “no momento”, quando
o documento se referia às unidades
que constituirão o complexo. A ex-
pressão “no momento”, segundo
Marcelo Land, se justifica, porque
outras unidades podem surgir. Ela
perguntou ainda se um diretor elei-
to em sua unidade pode ser exonera-
do por um coordenador do comple-
xo hospitalar que não é eleito, e que
neste caso todos os diretores estari-
am com a cabeça a prêmio.

 “O fato de haver um regimento
do complexo não elimina o regi-
mento das unidades”, explicou Land.
Nelson completou explicando que o
regimento define regras referentes aos
diretores do complexo e não das uni-

dades e que o diretor eleito tem man-
dato garantido no regimento da uni-
dade.

Marilena Salazar, coordenadora
do SINTUFRJ, cobrou como será a
participação dos segmentos nesses
colegiados e questionou a natureza
da nova estrutura gestora. Land des-
tacou que está garantida a participa-
ção dos segmentos. A proporção é de
30% nos colegiados. Os técnicos-ad-
ministrativos terão em torno de qua-
tro representantes no conselho deli-
berativo e três no conselho executivo.

A edição do Jornal do SINUFRJ
que circulará na próxima semana
trará matéria sobre a audiência pú-
blica realizada na sexta-feira, 15 de
maio, às 10h, no auditório do Qui-
nhentão (CCS).

Sugestões e contribuições po-
dem ser enviadas para
chufrj@complexohospitalar.ufrj.br.
Quando a equipe concluir o site
específico, é só acessar www.
complexohospitalar.ufrj.br.

A IMPORTÂNCIA do assunto não mobilizou, como o esperado, à comunidade universitária. Mas quem foi a audiência se manifestou

LAND E NELSON detalharam para o público a propostra de regimento do complexo hospitalar

Foto: Cícero Rabello
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“O Brasil não está preparado para a gripe suína”
O infectologista Edimilson Migowski é quem faz o alerta

A expansão da gripe suína pelo
mundo e sua chegada ao Brasil
têm provocado apreensão na po-
pulação brasileira. Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde, até
o dia 14 de maio eram 6.497 ca-
sos da doença confirmados em
33 países, com 65 mortos. No Bra-
sil foram oito casos confirmados
e 38 o número de casos suspeitos
informados pelo Ministério da
Saúde até esta data. No Rio de
Janeiro, até a semana passada,
eram sete casos. O primeiro pa-
ciente internado no Hospital
Universitário Clementino Fraga
Filho (HUCFF) teve alta dia 13
de maio.

A cada dia aumenta o núme-
ro de casos no país, e apesar dos
inúmeros informes e esclareci-
mentos do Ministério da Saúde,
dúvidas persistem e aumenta o
medo sobre a doença. Isto sem
falar nos questionamentos levan-
tados por especialistas. Para o
infectologista da UFRJ Edimil-
son Migowski, o Brasil não está
preparado para a gripe suína caso
ela se transforme em uma epide-
mia no país. Ele defende essa tese
tomando como referência a epi-
demia de dengue. “Se o Brasil
não está preparado para a den-
gue, como poderá estar prepara-
do para a gripe suína, que é mais
complexa e de fácil transmis-
são?”, questiona.

Dengue mata na BahiaDengue mata na BahiaDengue mata na BahiaDengue mata na BahiaDengue mata na Bahia
Migowski cita como exemplo

a tragédia que se abateu sobre a
Bahia, estado que contabiliza
mais de 66 mil casos notificados
de dengue com 49 mortes somen-
te este ano. Números expressivos
comparados com os da gripe suí-
na no mundo em apenas um mês
do aparecimento do vírus no Mé-
xico. Ele alerta que se a gripe
suína se disseminar no país, será
pior do que a dengue. O especia-
lista torce para que a doença não
se alastre no Brasil e recomenda
que as pessoas cuidem da saúde,
não se automediquem e procu-
rem atendimento médico. Esta
recomendação, segundo o especi-
alista, deve ser redobrada pelos
portadores de doenças crônicas,
como os hipertensos, diabéticos,
cardíacos, doentes renais, porta-
dores de HIV, idosos e gestantes.
Sem querer ser alarmista, o in-
fectologista afirma que a possi-
bilidade de transmissão do vírus
da gripe suína é uma realidade,

por isso todo cuidado é pouco.

Alerta geralAlerta geralAlerta geralAlerta geralAlerta geral
Segundo a Organização

Mundial de Saúde, não se pode
saber, no estágio atual, como o
vírus vai evoluir. Por isso, não se
pode relaxar e deve-se continuar
em estado de alerta. Principal-
mente aqui no Brasil, porque es-
tamos no outono, época do ano
em que as doenças respiratórias
acometem mais facilmente a po-
pulação.

A gripe suína é uma doença
respiratória de porcos causada pelo
vírus influenza tipo A, que causa
regularmente crises de gripe em
suínos, mas sofre mutações e afe-
ta seres humanos. Os sintomas são
semelhantes aos da gripe comum
e incluem febre, letargia, falta de
apetite e tosse. Em alguns casos,
há também coriza, garganta seca,
náusea, vômito e diarreia. Trata-
se de um vírus bem diferente do
que o que circula entre humanos
e possivelmente não temos anti-
corpos para ele. Ainda não se sabe
a letalidade do vírus, pois sua evo-
lução é desconhecida.

EDIMILSON MIGOWSKI: “Se a gripe suína se disseminar no país, será pior que a dengue”

Foto: Divulgação

Pacientes do HU
se recuperam

 Os médicos Regina
Moreira, Roberto Fiszman
e Vítor Martins, do HU,
divulgaram nota na quinta-
feira, 14 de maio, infor-
mando que o segundo e
terceiros casos confirma-
dos de infecção pelo vírus
Influenza A (H1N1) inter-
nados na unidade passa-
vam bem. Eles não tinham
mais febre e aguardavam
em regime de isolamento
o término do período de
risco de contágio.

Na mesma nota os mé-
dicos informaram que o
quarto caso suspeito é um
homem de 24 anos que
retornou de viagem dos
Estados Unidos. O paci-
ente apresentava febre,
mas não manifestava si-
nais de complicações clí-
nicas. Estavam sendo
aguardados os resultados
de análise feita pelo Labo-
ratório de Viroses Respi-
ratórias da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Gripe das aves
Embora as atenções se vol-

tem para a gripe suína, especia-
listas do estado estão de olho
também no potencial de disse-
minação pelas aves de vírus peri-
gosos. Aves migratórias se deslo-
cam do hemisfério norte à Amé-
rica do Sul e representam risco de
entrada de novos vírus no Brasil.

Cerca de 2% de 573 aves –

entre elas cisnes, gansos e patos,
algumas vindas de outros conti-
nentes – analisadas por pesquisa-
dores de diversas instituições do es-
tado, inclusive o Instituto de Mi-
crobiologia da UFRJ apresentaram
algum tipo de vírus influenza, que
pode causar gripe.

A gripe aviária mata mais de
60% das pessoas que a contraem

mas não é tão facilmente trans-
mitida como a gripe suína.
Amostras da maioria dos ani-
mais foram coletadas no Norte
Fluminense. E, segundo pesqui-
sadores da UENF, no entanto, até
agora o vírus da gripe aviária
não foi encontrado mas é im-
portante que o monitoramento
continue.

Com pesar a direção do

SINTUFRJ informa o faleci-

mento do companheiro Mário

Pereira Filho, ocorrido na sex-

ta-feira, dia 15 de maio, de cân-

cer. Ele era um atuante mili-

tante do movimento e foi ex-

delegado  sindical de base da

Divisão de Transportes.

  NOTA DE FALECIMENTO
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SINTUFRJ

Um sindicato preparado para a luta
Os números apresentados na

edição passada do nosso jornal (no
boxe da página 3) – desde a arreca-
dação mensal ao percentual gasto
com o salário e o número de funci-
onários do SINTUFRJ – são revela-
dores de um Sindicato forte, cons-
truído com a dedicação de várias
gestões ao longo de duas décadas.
Temos orgulho deste poderoso ins-
trumento, que cresceu com olhos
voltados para a consolidação de
nossas lutas – através das quais
garantimos muitos de nossos di-
reitos – e para o atendimento dos
nossos sindicalizados. Mas temos
certeza que poderemos fazer muito
mais se contarmos com a partici-
pação da categoria nos fóruns de
deliberações sindicais.

A tal ponto que o SINTUFRJ está
presente não apenas na conquista
de várias ações judiciais e manuten-
ção de direitos, mas também em
muitos momentos de nosso dia a
dia – reivindicando junto com a
base a solução de conflitos e condi-
ções de trabalho.

A estrutura do Sindicato é com-

A entidade é um instrumento poderoso de conquistas e vitórias
posta por uma sede no Fundão e três
subsedes: uma na Praia Vermelha,
outra no IFCS e uma no HU equipa-
da com auditório com 106 lugares.
Na sustentação de nossas ações polí-
ticas e jurídicas, culturais e esporti-
vas atuam 65 funcionários, sete pres-
tadores de serviço e 14 estagiários,
cuja qualidade não se questiona.
Eles atendem a aproximadamente
15 mil filiados, entre trabalhadores
técnicos-administrativos e docentes,
na ativa e aposentados, além dos
pensionistas, o que significa, em
média, um funcionário para cada
208  sindicalizados .

JurídicoJurídicoJurídicoJurídicoJurídico
O Departamento Jurídico do

SINTUFRJ – com nove advogados
– é uma das áreas mais sensíveis
de atuação do Sindicato. Para en-
frentar os desafios exigidos pelas
batalhas jurídicas os profissionais
são uma verdadeira máquina de
defender direitos. O setor é dividi-
do em três áreas e atendeu, só em
2008, cerca de 1.331sindicalizados
na área cível e 789 na área traba-

lhista, além das várias ações coleti-
vas – que reúnem milhares de tra-
balhadores – conduzidas pela as-
sessoria jurídica.

ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação
Por trás das nossas mobiliza-

ções temos um veículo de comuni-
cação poderoso: o Jornal do SINTU-
FRJ, citado como modelo de im-
prensa sindical em todo país, que
cumpre a tarefa de informar  e con-
tribuir para a formação dos sindi-
calizados. Muitas gestões investi-
ram fortemente em equipamentos
e pessoal, nesse setor. Nos últimos
três anos, mais de um milhão e
meio de exemplares do jornal fo-
ram distribuídos na universidade,
registrando o dia a dia da história
dos trabalhadores em educação da
UFRJ. Além disso, o Departamento
de Comunicação mantém o site do
SINTUFRJ e produz os informes e
boletins que mantém a categoria
sempre atualizada.

Pré-VestibularPré-VestibularPré-VestibularPré-VestibularPré-Vestibular
O Curso Pré-Vestibular do SIN-

TUFRJ – um dos principais proje-
tos do Sindicato, pioneiro em todo
país – tem hoje quase 300 alunos.
Em seus 23 anos de existência,
mais do que possibilitar o acesso
ao ensino superior para os sindi-
calizados, prepara os jovens de-
pendentes para a vida, levando-os
à conscientização política para o
exercício da cidadania. Em breve
divulgaremos o quantitativo de
beneficiados com o acesso ao en-
sino superior via o CPV.

AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento
A secretaria da entidade aten-

de a cerca de 50 chamadas telefô-
nicas por dia, fora as ligações de
ramais. A Reprografia tem capa-
cidade mensal de imprimir apro-
ximadamente 50 mil cópias pre-
to e branco e 20 mil coloridas.
Este setor atende às necessidades
da entidade e o público externo, a
preços especiais.

O setor de Convênios adminis-
tra vários contratos. Dois dos con-
vênios de saúde atendem a quatro
mil pessoas. Além de todas as ati-

vidades necessárias à sustentação
dos  convênios, o setor faz em mé-
dia 30 atendimentos por dia.

O Sindicato conta ainda com
uma estrutura profissional para
levar aos sindicalizados esporte e
lazer de qualidade, como as Ofici-
nas de Dança, Música e Artesana-
to e as aulas de ginástica e futebol
– inclusive com a conquista de
vários títulos.

Relações de trabalhoRelações de trabalhoRelações de trabalhoRelações de trabalhoRelações de trabalho
Para reger a relação de traba-

lho da nossa entidade com o cor-
po de funcionários, há quase duas
décadas foi firmado o primeiro
contrato coletivo de trabalho. Os
contratos foram fruto de negocia-
ção entre os trabalhadores da en-
tidade e as diretorias sindicais. O
atual contrato será rediscutido
conforme resolução do IX Consin-
tufrj. O contrato coletivo é previs-
to no Estatuto do SINTUFRJ.

Para ler mais sobre oPara ler mais sobre oPara ler mais sobre oPara ler mais sobre oPara ler mais sobre o
assunto  v i s i t e  o  s i t e :as sunto  v i s i t e  o  s i t e :as sunto  v i s i t e  o  s i t e :as sunto  v i s i t e  o  s i t e :as sunto  v i s i t e  o  s i t e :
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HOMENAGEM

Uma noite com amigos e MPB
Uma noite de lazer e
descontração regada a boa
música foi como o  SINTUFRJ
e a PR-4 homenagearam a
categoria pelo Dia
Internacional do Trabalhador.
O showbaile foi na sexta-
feira, dia 8 de maio, no
Espaço Cultural do Sindicato,
animado pela banda A teia e
pelo forrozista Jadson Moura,
técnico-administrativo
da UFRJ.
O coordenador-geral do
SINTUFRJ, Francisco de Assis,
e o  superintendente de
Pessoal da universidade,
Roberto Gambine, fizeram
questão de registrar, na
saudação à categoria, que a
confraternização festiva pelo
1º de Maio, não significava
que os milhares de
trabalhadores  mortos para
garantir as conquistas de
hoje da classe trabalhadora
estavam  sendo esquecidos.

Fotos: Cícero Rabello



ESPECIAL

A arte de moldar vidros para

Um trabalho de artesãos que a maioria desconhece na universidade e, por isso, não dá valor

O hialotécnico é mais que
um especialista em moldagem
de peças de vidro: é um artista. E
essa  é a profissão de Jocimar da
Silva Tinoco, 45 anos, e mais seis
técnicos-administrativos da Ofi-
cina de Hialotecnia do Instituto
de Química da UFRJ. Eles domi-
nam a técnica de fabricação de
vidraria para os laboratórios da
universidade. Com 20 anos no
ofício, Jocimar é quem revela os
mistérios dessa arte.

Com o manejo hábil do ma-
çarico e delicadas espátulas, Joci-
mar molda – com o carinho de
um artesão – o vidro maleável,
produzindo ou reparando peças
importantes para os laboratórios.
Ele também cria instrumentos
novos, específicos para determi-
nadas pesquisas.

OrigemOrigemOrigemOrigemOrigem
“Hialotecnica foi a nomen-

clatura que a universidade ado-
tou para diferenciar de vidreiro.
Nós começamos com a matéria-
prima já fabricada. Hialotécnia
é a arte do vidro; hialotecnica é o
setor onde se faz isso”, explica
Jocimar.

A hilotecnia é uma prática
antiga, dos mestres que prepara-
vam os instrumentos para a al-
quimia. Com o tempo foi assi-

milada pelos químicos que fabri-
cavam seus próprios instrumen-
tos. Depois, profissionais como Jo-
cimar especializaram-se no ofí-
cio. Quem atua na área possui
técnicas artesanais de manuseio
de vidro para até mesmo produzir
peças sob encomenda, quando pes-
quisadores precisam montar ins-
trumentos que ainda não existem
no mercado.

De pipetas a De pipetas a De pipetas a De pipetas a De pipetas a sohxletsohxletsohxletsohxletsohxlet
Alguns dos instrumentos pro-

duzidos por Jocimar são bem co-
nhecidos, como tubos de ensaio,
decantadores e pipetas. Outros são
mais raros, e dependem das exi-
gências das experiências. “Faze-
mos condensadores, buretas au-
tomáticas, dean starck (equi-
pamentos que acompanham o
kit de destilação), pipetas pas-
teur, capilares ponto de fusão e
simples, frascos diversos e outras
vidrarias de padrões existentes ou
criados de acordo com as necessi-
dades dos pesquisadores”, ensina.
Como é o caso do extrator de so-
hxlet     modificado (equipamento
de um conjunto de destilação)
feito por Jocimar a pedido de um
pesquisador. “Esse equipamento
quando é padrão só tem um bra-
ço lateral e o modificado, três”,
explica o hialotécnico.

montou um curso para formar Jo-
cimar e seus companheiros. Mas
há muito tempo esse curso acabou.

RarosRarosRarosRarosRaros
Antes do curso, Jocimar era

pedreiro, e ele lembra que já na-
quela época, 1980, a profissão de
hialotécnico era considerada em
extinção. “Imagine agora, 20
anos depois”, diz ele, que acha
que existe menos de duas deze-
nas de vidreiros no país que li-
dam com equipamentos de la-
boratório. “Acredito que, no Rio
de Janeiro, são pouco mais de
meia dúzia”, informa. Ele acha
que, além dos seis profissionais
da oficina do Instituto de Quí-
mica, na UFRJ há apenas mais
um, na Escola de Química.

ProcessoProcessoProcessoProcessoProcesso
Segundo Jocimar, na gradua-

ção geralmente são os alunos que
solicitam instrumentos ou tra-
zem material quebrado para ser
consertado. “De acordo com a
demanda, a gente vai executan-
do as tarefas por ordem de chega-
da. Na pós-graduação, na maio-
ria das vezes, o pedido é para fa-
bricação de equipamentos sofis-
ticados, caros ou que não têm
padrão. A partir da conversa com
a pessoa, fazemos o desenho e
depois acertamos os detalhes”,
explicando como consegue cap-
tar e atender às necessidades de
estudantes e pesquisadores.

Os estudantes, diz Jocimar,
ficam fascinados vendo a chama
moldando o vidro. Mas nem to-
dos perdem tempo na oficina.
“Em geral eles entregam o pedi-
do e saem de perto. Não ficam
para acompanhar o espetáculo
só os mais curiosos apreciam ver o
vidro aparentemente sólido se do-
brando.”  Para Jocimar, o desinte-
resse dos alunos é justificado pelo
barulho ensurdecedor dos maça-
ricos, que obriga o uso de proteto-
res auriculares. “O barulho assus-
ta, principalmente quando todos
os maçaricos estão ligados.”

Jocimar não alardeia, mas,
como se vê, a profissão tem seus
problemas, como prejuízos à au-
dição e para a visão, por causa do
barulho e do fogo do maçarico.
Mesmo assim, ele tem orgulho
do que faz: “Tive chance de se-
guir outras profissões, mas essa
conquistou a mim e aos  meus
colegas. Mesmo o reconhecimen-
to sendo difícil,” lamenta.

Objetos de arteObjetos de arteObjetos de arteObjetos de arteObjetos de arte
Na ponta de metal das espá-

tulas no vidro amolecido pelo
fogo do maçarico de Jocimar não
são moldadas apenas as vidrarias
de laboratórios, mas também ob-
jetos de decoração. “Nas horas
vagas treinamos algumas biju-
terias”, diz. Criar materiais tor-
nou-se uma especialidade desse
técnico-administrativo muito
especial para a universidade.

Certa vez, conta Jocimar, a
pedido de uma profissional do
Museu Nacional, fabricou olhos
de vidro para animais, que subs-
tituíram o produto importado
muito caro. Ele fez três modelos
diferentes e quem solicitou
achou-os muito similar aos im-
portados.

PioneiroPioneiroPioneiroPioneiroPioneiro
Muitas instituições de pesqui-

sa possuem oficina de hialotecnia,
responsável pela confecção ou re-
cuperação de instrumentos de vi-
dro para seus laboratórios, com é
caso do Instituto de Química da
UFRJ. Quase toda vidraria do insti-
tuto – utilizada na graduação e
pós-graduação – é produzida pelos
técnicos da oficina.

“Nossa função é fundamental. É
só perguntar para os usuários”, afir-
ma sem falsa modéstia Jocimar.
Embora seja de importância inesti-
mável para o ensino e a pesquisa, a
profissão de hialotécnico é rara e está
em extinção, no país e na própria
universidade. Na UFRJ, passou a exis-
tir na década de 1980, quando foi
feita uma parceria com o Senai, que

ensaios e pesquisas científicas

JOCIMAR faz arte com maçarico e espátulas na Oficina de Hialotecnia, do IQ, para os laboratórios da universidade

 EXTRATOR de sohxlet modificado

OBJETOS de arte e olhos para o Museu Nacional

Foto: Jocimar
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