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Seminário preparatório para a Conae

Uma semana
de atividades
importantes

Carreira em pauta
Na próxima semana, dias 8, 9 e 10 de

setembro, o SINTUFRJ realiza o seminário
“Carreira, Saúde e Aposentadoria na Atua-
lidade”. Veja a programação completa e
leia também a avaliação da Fasubra (que
realiza dias 5 e 6 reunião do GT-Carreira)
sobre a necessidade de aprimoramento da
nova carreira. PÁGINA 3

Nesta terça-feira, 1º de setembro, a categoria está
convidada a participar do 2º Seminário do SINTUFRJ
Preparatório para a Conferência Nacional de Educação
2010 (Conae). O evento foi organizado pela Coordena-
ção de Educação, Cultura e Formação Sindical. Será na
subsede no HU, a partir das 10h - Cidade Universitária.

O seminário discutirá as propostas aprovadas no GT-
Educação da Fasubra para a Conae, que tem como
principal tarefa elaborar o Plano Nacional de Educação
para o país. Palestrantes: diretora da Faculdade de Edu-
cação e representante da UFRJ na comissão organiza-
dora da Conae, Ana Maria Monteiro; representante da
categoria no CEG, Ana Maria Ribeiro; e dirigente do
SINTUFRJ e representante da Fasubra na comissão
organizadora da Conae, Roberto Gomes.

Palestra sobre
gripe suína

 O SINTUFRJ convida os técnicos-admi-
nistrativos em educação e a comunidade
universitária em geral da Praia Vermelha
para a palestra com o infectologista e pro-
fessor da UFRJ, Edmilson Migowski, sobre o
vírus influenza A (H1N1), nesta segunda-
feira, 31 de agosto, no auditório do CFCH.
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DOIS PONTOS

Copa Fasubra Zumbi dos Palmares
Mais um passo foi dado na organização do evento que reunirá as entidades de base do país

Na reunião de quarta-feira, 26,
tendo em vista a organização da
Copa Fasubra Zumbi dos Palma-
res, realizada no Sintuff, foi defi-
nido que 26 entidades de base par-
ticiparão do torneio, sendo que o
total previsto de pessoas para hos-
pedagem e que integrarão as equi-
pes de futebol de salão e de campo
é 1.200. Também foi aprovada a
logomarca do evento e a ficha de
inscrição dos atletas.

Ficou acertado ainda que os
organizadores solicitarão ao Clu-
be de Futebol do Zico orçamento
para aluguel de campo, hospeda-
gem e alimentação para o perío-
do da Copa, de 11 a 20 de novem-
bro, no Rio de Janeiro. Essa data

poderá ser alterada em decorrência
da tabela dos jogos.

Reunião dias 24 e 25Reunião dias 24 e 25Reunião dias 24 e 25Reunião dias 24 e 25Reunião dias 24 e 25
A comissão organizadora apro-

vou o Rio Presidente Hotel, no Centro
da Cidade, para realização da reu-
nião nos dias 24 e 25 de setembro, que
discutirá e aprovará a minuta do re-
gulamento e regimento, tabela de
jogos e dará conhecimento do local
da Copa. Os representantes das equi-
pes e os integrantes da Coordenação
de Políticas Sociais da Fasubra e da
comissão organizadora do evento se
hospedarão nesse hotel.

Também ficou acertado que será
elaborada uma pré-tabela dos jogos
com definição dos cabeças de cha-

ves, que a comissão organizadora
terá uniforme, será apresentado a
todos o regulamento e regimento e
verificado o envio de correspondên-
cia para as entidades que participa-
rão da Copa e para as que não con-
firmaram resposta na reunião rea-
lizada dia 17 de agosto, na subsede
sindical no HU.

Foi reiterada a necessidade de
divulgação da Copa nos meios de
comunicação das entidades no Rio
de Janeiro: SINTUFRJ, Sintuff, Sin-
tur e AssuniRio, e pela Fasubra.

Participaram da reunião na
quarta-feira os coordenadores de Es-
porte do SINTUFRJ Edmilson, Iva-
nir e Rubens, a responsável pelo fu-
tebol da entidade, Carla Nascimen-

to, e os militantes de base Pierre e
Francisco Carlos. Pelo Sintuff, An-
selmo Souza, Edmilson Conceição

REUNIÃO no Sintuff avança na organização do torneio

É a tecnologia dos jogos de videogame a
serviço da ciência. É o que promete a primeira
exposição em terceira dimensão (3D) de um
museu na América Latina, na internet. O Mu-
seu Nacional da UFRJ é o autor da façanha.
“Dinos Virtuais” está disponível no endereço
www.dinosvirtuais.museunacional. ufrj.br .
Para visualizar este acervo em 3D, basta apenas
instalar um plug-in disponibilizado no pró-
prio site.

“Dinos Virtuais” utiliza a tecnologia VRML/
3D, que permite não só a visualização em 3D,
mas sua manipulação pelo usuário, que vê as

e Nereu da Costa; pela Rural, Gilson
Ribeiro Soares; pela UniRio, Sheila
Maria, Custódio e Jorge Telles.

Foto: Divulgação

A g e n d a > > >

UFRJ faz 89 anos

Esse é o tema da VI Oficina Temática
do Plano Diretor da UFRJ. Será nesta guar-

“Cidade Acessível”

Nesta segunda-feira, dia 31, às 8h,
a enfermeira Andrea Costa, com apoio
da chefia de Enfermagem e da coorde-
nação de ensino, ministrará o curso
“Cuidados de Enfermagem às Gestan-
tes com Complicações Obstetrícias, no

auditório nobre da Maternidade-Esco-
la (em Laranjeiras). O curso é desti-
nado a profissionais de enfermagem e
acadêmicos a partir do 5º período. Ins-
crições na Divisão de Ensino ou pelo
telefone 2556-9368.

Gestante é tema de curso

A iniciativa é da Divisão de Docu-
mentação Fiscal (SG-6) com o objetivo
de sanar as dúvidas sobre o tema. Inscri-
ção até 10 de setembro na página da SG-
6, na Divisão ou pelo ramal 9656.  O
curso ocorrerá de 16 a 18 de setembro,
das 9h às 17h, no Auditório Othon Henry

Leonardos (CCMN), bloco J, sala J1-04.
Público-alvo: novos profissionais respon-
sáveis pelas transmissões das informa-
ções aos órgãos fiscalizadores e arrecada-
dores e os profissionais já envolvidos com
a declaração GFIP, a título de atualiza-
ção e reciclagem.

Curso sobre GFIP SEFIP
e Retenções Previdenciárias

De 2 a 4 de setembro, na UnB, será
realizado o IV Fórum Nacional das Co-
missões Internas de Supervisão do
PCCTAE, em que serão debatidos os prin-

cipais temas relacionados à Carreira dos
técnicos-administrativos das Ifes. As CIS
internas de todas as instituições partici-
parão do evento.

A comemoração será no dia 8 de se-
tembro, no Salão Nobre da Reitoria. A
programação festiva começa às 10h30,
com a apresentação de Formação Musical
da Escola de Música. Às 11h haverá sessão
solene do Conselho Universitário, com par-

IV Fórum Nacional das CIS

ta-feira, dia 2 de setembro, das 10h às 12h,
no auditório G-122 da Coppe, no CT.

ticipação dos outros colegiados superio-
res, diretores de unidades, órgãos suple-
mentares e convidados. Às 12h30 será inau-
gurada as exposições itinerantes de fotos
“Olhares UFRJ” e “Painéis do Plano Dire-
tor UFRJ 2020”.

Nota de falecimento
Lamentamos informar o falecimento da sindicalizada aposentada Marivete Diniz

Ferreira Aleixo, na madrugada do dia 28 de agosto, vítima de infarto. Marivete era filha
do também sindicalizado Orlando Ferreira da Silva, vigilante aposentado.

Dinossauros virtuais

peças em diferentes ângulos. O site também
disponibiliza um catálogo científico com in-
formações completas sobre o acervo.

Para tornar esta “exposição” possível, as
peças (especialmente fósseis de animais pré-
históricos, como dinossauros) foram digitali-
zadas com equipamentos do próprio museu e
do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), que
fazem escaneamento em terceira dimensão.
Toda a arquitetura do palácio foi reproduzida
no site, e o visitante poderá fazer um passeio
pelas salas do museu, subir a escadaria princi-
pal, até chegar ao andar de exposições.

Foto: Cícero Rabello

3,17%
Conforme informação divulgada em assembleia, o processo foi devolvido pela

Procuradoria com cálculos de valores que entendem devidos. Após análise da assessoria
jurídica, o processo foi devolvido à Justiça. Agora depende da decisão do juiz acerca dos
requerimentos de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor que foram
reconhecidos em parte pela Procuradoria.
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FASUBRA

Na reunião dos dias 5 e 6 de
setembro, o Grupo de Trabalho da
Carreira da Fasubra vai ter uma
missão importante: iniciar a dis-
cussão sobre o aprimoramento da
carreira dos técnicos-administrati-
vos em educação. É que nos dias 19
e 20, de acordo com decisão do úl-
timo congresso da Federação, ha-
verá uma plenária nacional sobre
o tema.

Até a última quinta-feira, dia
27, a pauta do GT ainda não havia
sido fechada, mas segundo Léia de
Souza Oliveira, da coordenação ge-
ral da Federação, a ideia é que o
grupo trabalhe sobre dois documen-
tos ainda em estado bruto. O pri-
meiro é o relatório do seminário
nacional sobre aprimoramento rea-
lizado em 2008 que aponta uma
visão dos coletivos políticos. “É
uma visão preliminar dos coleti-
vos ainda não acabada, mas que dá
o pontapé inicial na reflexão”, ex-
plica Léia. O segundo documento é
o diagnóstico levantado em alguns
fóruns da CIS.

Debate delicadoDebate delicadoDebate delicadoDebate delicadoDebate delicado
“O GT vai se reunir para ini-

ciar a discussão sobre o aprimora-
mento da carreira. Com todo cui-
dado, porque não é um debate sim-
ples; é complexo e deve ser feito
com toda responsabilidade, sem

Dia 8/9/2009Dia 8/9/2009Dia 8/9/2009Dia 8/9/2009Dia 8/9/2009

ManhãManhãManhãManhãManhã

9h30 - Abertura do evento: SINTUFRJ-FASUBRA-PR4

10h - 1ª Mesa-redonda: Carreira (de 30 a 40 min)

TEMA: “CONCEPÇÕES DA CARREIRA E DEBATES SOBRE

AS PROPOSTAS DO GT-CARREIRA DA FASUBRA”
- Racionalização X Terceirização

- Ascensão Funcional X Desvio de Função

- Estrutura de Tabela

Convidado: Paulo Henrique

Mediador: SINTUFRJ

Almoço: 13h às 14h30

TardeTardeTardeTardeTarde

14h30 - 2ª Mesa-redonda: Saúde (de 30 a 40 min)

TEMA: “SIASS (SISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE

DO SERVIDOR)
Convidado: DVST

Mediador: SINTUFRJ

Coffee Break - 16h

Dia 9/9/2009Dia 9/9/2009Dia 9/9/2009Dia 9/9/2009Dia 9/9/2009

ManhãManhãManhãManhãManhã

9h30 - 1ª Mesa-redonda: Saúde (de 30 a 40 min)

TEMA: “SAÚDE SUPLEMENTAR EM OUTRAS UNIVERSIDADES”
Convidados: UFMG-SINDIFES-BH / UFMS-SISTA-MS  / UFRJ-CAURJ

Mediador: SINTUFRJ

Almoço: 13h às 14h30

TardeTardeTardeTardeTarde

14h30   2ª Mesa-redonda: Saúde (de 30 a 40 min)

TEMA: “SUS E SUA IMPORTÂNCIA NA VIDA DO

TRABALHADOR”
Convidados: Conselho Distrital de Saúde AP3.1, membro do

Complexo Hospitalar/ UFRJ

Mediador: SINTUFRJ

Coffee Break - 16h

Dia 10/9/2009Dia 10/9/2009Dia 10/9/2009Dia 10/9/2009Dia 10/9/2009

ManhãManhãManhãManhãManhã

9h30 - 1ª Mesa-Redonda: Saúde (de 30 a 40 min)

TEMA: “A DVST QUE TEMOS E A QUE QUEREMOS?”
Convidados: Diretor da DVST

TEMA: “HESFA E A PROPOSTA DE SAÚDE DO

TRABALHADOR”
Convidados: Diretor do HESFA, Professor José Mauro Braz de Lima

Mediador: SINTUFRJ

Almoço: 13h às 14h30

14h30 - 2ª Mesa-redonda: Aposentadoria (de 30 a 40 min)

TEMA: “NOVAS REGRAS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

– REPOSICIONAMENTO DOS APOSENTADOS NO PCCTAE”
Mediador: SINTUFRJ

Coffee Break - 16h

Tema: “ Carreira, Saúde e Aposentadoria na Atualidade ”

Dias: 8, 9 e 10 de setembro de 2009

Local: Subsede no HU

Inscrição: secretaria@sintufrj.org.br, subhu@sintufrj.org.br

SEMINÁRIO DO SINTUFRJ

Hora de discutir
aprimoramento da Carreira
Coordenadora da Fasubra chama à reflexão sobre o tema PROGRAMAÇÃO

nenhum açodamento. Estou pro-
pondo que se comece a discussão
pela concepção de carreira”, ante-
cipa a coordenadora.

Ela pondera que é preciso uma
reflexão coletiva, um estudo acer-
ca da Lei de Carreira (n.º 11.091, de
12 de janeiro de 20005, que insti-
tuiu o Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administativos em Educa-
ção), com a avaliação da primeira
fase de sua implantação.

“Temos que fazer um diagnós-
tico do que precisamos corrigir para
aprimorar a carreira. Isso está pre-
visto na própria lei”, lembra a diri-
gente, acrescentando que foi preci-
so quase 20 anos para construir a
Lei da Carreira. “Em 1994 era um
projeto. Avançamos para a propos-
ta de Plano de Cargo Único e, com
a negociação da greve de 2004, fe-
chamos o PCCTAE. É um processo.
Portanto, em apenas uma plená-
ria não será fechada uma decisão
complexa. Mas se pode apontar ele-
mentos sobre os quais deve haver
maior reflexão”, diz

Léia cita como exemplo a dis-
cussão sobre a concepção da carrei-
ra: “Nossa categoria entende que
há uma concepção ou acha que foi
apenas uma tabela? É necessário
fazermos esse debate agora, porque
se formos debater com o governo o
primeiro embate será sobre a con-

cepção de carreira. A categoria pre-
cisa ter clareza do que quer.”

Categoria com identidadeCategoria com identidadeCategoria com identidadeCategoria com identidadeCategoria com identidade
A coordenadora da Fasubra de-

fende que os maiores ganhos da
carreira estão no registro de uma
identidade dos trabalhadores téc-
nicos-administrativos em educa-
ção, até então invisível na legisla-
ção, e no fato de que pela primeira
vez no serviço público é construída
uma política de Estado que vincu-
la uma carreira à gestão pública.
Segundo Léia, a carreira está liga-
da ao projeto político-pedagógico
das universidades, tanto que o Pla-
no de Desenvolvimento dos Inte-
grantes da Carreira (PDIC) é obri-
gado a constar no Plano de Desen-
volvimento Institucional.

 “Essas são duas questões que
representam um salto de qualida-
de na compreensão do fazer do
técnico-administrativo numa ins-
tituição acadêmica. Para mim,
isso transcende a questão do salá-
rio. O salário é consequência desse
processo. Então, neste momento,
antes de discutir qualquer mudan-
ça – ou de aumento de nível, pa-
drão, capacitação, incentivo, au-
mentar ou diminuir classe –, te-
mos que estar atentos a estes ele-
mentos mais importantes”, con-
clui a coordenadora.

LÉIA: Parte da categoria pensa que a Carreira é só tabela salarial; mas há uma concepção

Foto: Cícero Rabello
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 CATEGORIA

Os cerca de 80 marceneiros da
UFRJ estão prestes a ser contempla-
dos com capacitação. Eles reivindi-
caram e a Coordenação de Desen-
volvimento Profissional (Codep) vai
atendê-los. Na quarta-feira, dia 26,
a comissão de trabalhadores se reu-
niu pela segunda vez com as profis-
sionais encarregadas de elaborar o
projeto de curso, a coordenadora da
Codep, Rita Anjos, e a pedagoga Val-
quíria Gonçalves.

Nessa reunião as profissionais
concluíram o diagnóstico sobre as
demandas do grupo e o perfil do
público-alvo da capacitação. Pelos

Apresentação do relatório e
das propostas aprovadas no GT-
Aposentados da Fasubra e escla-
recimentos de dúvidas a respei-
to dos planos oferecidos pela
Caixa Assistencial Universitária
(Caurj) em convênio com a
UFRJ foram os assuntos trata-
dos na reunião dos aposentados
do SINTUFRJ, realizada na quar-
ta-feira, dia 26, na subsede sin-
dical no HU.

Quem respondeu aos questio-
namentos dos aposentados foi o
próprio presidente da Caurj,
Eduardo Oliveira dos Santos. A
maioria quis saber por que a
Caurj só divulga três ao invés das
quatro tabelas de planos de saú-
de que constam do convênio as-
sinado com a UFRJ. Eduardo res-
pondeu à pergunta com outra
informação. Segundo ele, uma
nova tabela, mais vantajosa, está
sendo preparada, a partir das no-
vas diretrizes do governo sobre
Saúde Suplementar.

O coordenador-geral do SINTU-
FRJ, Francisco  de Assis, cobrou do

Saúde suplementar e Caurj também foram pauta da reunião dos aposentados do SINTUFRJ

Marceneiros serão capacitados
Eles querem se tornar restauradores e ensinar o ofício a outros servidores da UFRJ

Aposentados vão lutar por reenquadramento

relatos dos integrantes da comis-
são ficou claro que o primeiro pas-
so é igualar o nível dos trabalhado-
res, para então depois oferecer a
eles o tão desejado aprendizado de
restauro em verniz. Na quarta-fei-
ra, 2 de setembro, a Codep apresen-
tará à comissão o pré-projeto do
curso marcenaria geral.

A proposta de nivelamento
profissional foi bem aceita pela
comissão, porque, segundo os tra-
balhadores, muitos dos 80 mar-
ceneiros não tiveram progressão
por continuarem enquadrados
como auxiliares ou em outras

funções de periferia da marcena-
ria e carpintaria.

O exemplo dos marceneiros
pode e deve ser seguido por outros
grupos profissionais. A primeira
iniciativa deles foi procurar o SIN-
TUFRJ, que convocou uma reunião
em que eles expuseram a reivindi-
cação ao superintendente de Pes-
soal, Roberto Gambine.

Objetivo é restauraçãoObjetivo é restauraçãoObjetivo é restauraçãoObjetivo é restauraçãoObjetivo é restauração
Pelo menos os quatro integran-

tes da comissão presentes à última
reunião com a Codep manifesta-
ram o desejo de se tornarem restau-

radores. E com especialização em
verniz, porque o mobiliário da
UFRJ é em madeira envernizada,
assim como acabamentos de algu-
mas salas e auditórios dos prédios
históricos, situados principalmen-
te no campus da Praia Vermelha.

“Não gostaria de sair da UFRJ
sem deixar uma história. E aprender
e ensinar o ofício de restaurador seria
muito bom”, diz Antônio Irineu, que
há 22 anos é marceneiro da universi-
dade e, como a maioria dos colegas
de profissão, constrói e móveis para
salas de aula, laboratórios e departa-
mentos. Antônio frequentou curso de

restauração na Prefeitura do Rio de
Janeiro ministrado pelo Iphan e seu
interesse, avisa, é avançar profissio-
nalmente para formar novos marce-
neiros restauradores.

A primeira expectativa de Adal-
berto Francisco Pereira Filho em
relação ao curso da Codep é melho-
rar de nível e alcançar a progressão.
Ele que também tem 22 anos de
UFRJ fabricando móveis e divisó-
rias fala com tristeza da realidade
atual. “Minha função foi extinta
na universidade e o que eu fazia
antes, hoje é feito por firmas parti-
culares ou contratados.”

presidente da Caurj apoio ao pro-
jeto de saúde preventiva defendi-
do pelo Sindicato  e também so-
licitou a parceria da Caurj à aca-
demia de ginástica que a entida-
de sindical está montando para
a categoria. Os coordenadores de
Aposentados, Petronila Diniz, Ar-
naldo Bandeira eMarylena Salazar

o GT-Carreira da Fasubra auxilie
na elaboração de um documento
técnico para que as bases levem
aos conselhos universitários.

2 -  A direção nacional da Fa-
subra deve pressionar a Andifes para
que haja nacionalização do reen-
quadramento.

3 - Os aposentados devem se
mobilizar para estarem em peso
no GT-Carreira e na plenária da
carreira, da Fasubra.

4 - A Fasubra deve assumir a
luta pela revisão de aposentadoria,
inclusive já existe jurisprudência
por insalubridade, tíquete-alimen-
tação, plano de saúde e PPRA.

5 - Lutar para que os aposen-
tados tenham vaga no Conselho
Universitário e votem para reitor, o
que pode potencializar a pressão
pelo reenquadramento.

6 - Manutenção dos aposenta-
dos na folha de pagamento das
universidades.

7 - Criação do dia nacional de
luta dos aposentados.

8 - A luta pela paridade seja
uma reivindicação definitiva.

concordam  com as solicitações.
Propostas de lutaPropostas de lutaPropostas de lutaPropostas de lutaPropostas de luta
Na reunião do GT-Aposenta-

dos da Fasubra realizada nos dias
8 e 9 de agosto, em Brasília, a
categoria aprovou a realização de
um encontro nacional de 4 a 6
de novembro deste ano e enca-
minhamentos visando ao reen-

quadramento na nova carreira e
à revisão das aposentadorias, en-
tre outras importantes reivindi-
cações. Veja quais são:

1 - Realização pela Fasubra
de uma campanha nacional pelo
reenquadramento dos aposenta-
dos na carreira dos técnicos-ad-
ministrativos em educação; e que

RITA ANJOS (à esquerda) e Valquíria Gonçalves (à direita) dirigiram a reunião MARCENEIROS querem se especializar em restauração e atuar na UFRJ

FRANCISCO DE ASSIS, Eduardo dos Santos, Marylena, Arnaldo, Petronila e um militante de base

Fotos: Cícero Rabello
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 CUT NACIONAL

10º congresso cutista foi um
dos maiores dos últimos anos

Ações importantes
foram firmadas no
10º Concut por
iniciativa dos
trabalhadores

O 10º Congresso Nacional da Cen-
tral Única dos Trabalhadores,
realizado de 3 a 7 de agosto, em São
Paulo, reuniu 2.500 delegados, sendo
40% mulheres, e representações de 40
países.

“Grande é o orgulho de organi-
zarmos um congresso de tamanha
representatividade. É um momento
histórico que marca uma vez mais
nossa característica de poderoso ins-
trumento de organização dos traba-
lhadores e trabalhadoras e de suas
lutas”, saudou o presidente reeleito
da CUT, Artur Henrique, ao falar
após as várias lideranças sindicais,
de governo, de partidos e de movi-
mentos sociais que compareceram
à cerimônia.

Sindicatos fiscalizarão e formu-Sindicatos fiscalizarão e formu-Sindicatos fiscalizarão e formu-Sindicatos fiscalizarão e formu-Sindicatos fiscalizarão e formu-
larão projetos ecológicoslarão projetos ecológicoslarão projetos ecológicoslarão projetos ecológicoslarão projetos ecológicos

Durante o congresso, a CUT e o
Ministério do Meio Ambiente assina-
ram um protocolo de acordo que dará
aos sindicatos e às representações nos
locais de trabalho o poder de partici-
par dos projetos de política ambien-
tal no interior das empresas de todos
os ramos de atividade. Na mesma
ocasião o ministro Carlos Minc anun-
ciou uma portaria governamental,
assinada pelo Meio Ambiente e pelo
IBAMA, que garante aos sindicatos
participação direta na elaboração e
aprovação dos Relatórios de Impacto
Ambiental (Rima) e do licenciamen-
to para novos empreendimentos. Após
a entrada em operação dos novos pro-
jetos, os sindicatos terão papel fiscali-
zador das regras ambientais, segundo
a portaria.

O protocolo de acordo prevê que
os sindicatos poderão analisar se as
empresas, de todos os ramos de ativi-
dade, têm políticas ambientais ade-
quadas para a saúde de seus trabalha-
dores e para as comunidades no en-
torno e propor soluções tecnológicas e
produtivas mais limpas. As comis-
sões eleitas para essa finalidade po-
dem ser comparadas a Cipas ambien-
tais. Pelo protocolo, um Fórum Na-
cional Ambiental, composto por tra-
balhadores e empresários, será insta-
lado daqui a dois meses e definirá a
regulamentação do acordo.

Já a portaria, que entrou em
vigor logo após sua publicação no
Diário Oficial, garante aos sindi-
catos de base e às centrais, além da
participação com voz e voto nos
processos de licenciamento ambi-
ental, a elaboração de programas
de proteção ambiental integrados
à saúde do trabalhador. Estes pro-
gramas serão estabelecidos por meio
de diálogo com o setor empresari-
al, de acordo com a realidade de

cada setor e local de trabalho.
“Nós, como militantes e dirigen-

tes sindicais, não podemos mais nos
preocupar com o meio ambiente na
condição de espectadores. Temos de
usar nossa experiência de ação sindi-
cal nos locais de trabalho para atuar
diretamente sobre esse tema”, disse o
presidente da CUT, Artur Henrique.
Além da nova abordagem sindical
para o meio ambiente, o dirigente
cutista também acredita que a mu-
dança abre maior espaço para a ação
sindical como um todo.

“O tema da defesa do meio am-
biente sempre tratou de dados como

“O 10º Concut foi um evento
da maior importância para os tra-
balhadores e trabalhadoras do Bra-
sil e um momento histórico para o
movimento sindical. Tivemos uma
agenda de cinco dias de intensos

Podemos destacar como pontos
centrais deste congresso o conjunto
de propostas dos Cecuts. Esse sumá-
rio foi apresentado à plenária que
destacou diversos pontos e deliberou
sempre pela votação por maioria
simples e pelas novas proposições
que serão os novos rumos da central
única dos trabalhadores.

Destacamos a participação da
bancada do SINTUFRJ Coletivo Tri-
bo/UFRJ em diversas atividades re-

a fauna, a flora, os rios. Fala-se em
geleiras derretendo, animais em ex-
tinção, mas faltava um detalhe: o
trabalhador. Agora, os trabalhadores

também fazem parte dos projetos de
proteção ambiental”, afirmou o mi-
nistro Carlos Minc, diante do plená-
rio do 10º Concut. “Esta é uma inici-

ativa da CUT, que nos propôs a ideia,
que batalhou por esse avanço, mas
que esperamos seja compartilhada
pelas outras centrais”, destacou Minc.

Francisco de Assis, Iaci

Azevedo, Francisco Carlos,

Djalma Cabral, Boaventura

Souza, Maria do Rosário e

Roberto Gomes: esta foi a

delegação do Coletivo Tribo

ao Concut

Depoimentos  de  dois  mi l i tantes

Fotos: Divulgação

UMA ÁREA de 3.000 m² foi insuficiente para abrigar com conforto os participantes do Concut

do processo de negociação dos traba-
lhadores do serviço público; 158, con-
tra a dispensa imotivada e a 87 sobre
liberdade e proteção do direito sindi-
cal, todas da OIT.

O congresso aconteceu numa
conjuntura de crise econômica mun-
dial e num momento político em
que o Brasil entra em processo de
eleição para presidente da República.
A avaliação é que isso nos dá oportu-
nidade de incluir nas plataformas
políticas dos candidatos identifica-
dos com os trabalhadores as reivindi-
cações históricas da CUT.

Vários discursos apontaram
como forma de alcançar essas im-
portantes conquistas o caminho da
mobilização e de luta da classe tra-
balhadora, que deve estar organiza-
da para garantir a ampliação de

presentando o conjunto da categoria e
destacamos entre outras as reuniões da
Comissão Nacional Combate Discri-
minação Racial que foi alterado neste
congresso para Secretaria de Políticas
Étnicas e Raciais.

Registramos também a reeleição
a presidente do companheiro Artur
Henrique da Silva Santos, do Sinergia
do Estado de São Paulo, para o triênio
2009/2011. E também a eleição do
nosso companheiro Paulo Henrique,

da Fasubra, para a direção da CUT
nacional.

Registramos também a atuação
da CUT-RJ, que através de iniciativa
do diretor Francisco Carlos dos Santos
com apoio da secretária de Igualdade
Racial, Glorya Maria Alves Ramos, e
do presidente Darby  Igayara cumpriu
solicitação da CUT Minas Gerais para
verificação no Consulado de
Guiné Conakri sobre Mohamed Lami-
ne Nabe.

Podemos afirmar que estivemos
efetivamente num congresso gigan-
tesco em tamanho, mas que poderí-
amos ter uma melhor qualidade de
discussão e intervenção, com uma
logística de atendimento muito boa,
mas carecendo de um período mai-
or para a discussão política dos ru-
mos da nossa central.

Para finalizar, acreditamos que
com as novas proposições delibera-
das pelo 10º Concut e com a nova
diretoria eleita, a CUT vai demons-
trar que é a central que melhor re-
presenta a classe trabalhadora do país.

Francisco Carlos, militan-
te de base, diretor da CUT-RJ

debates e formulação de propostas e
estratégias para o enfrentamento da
grave crise econômica vivida pelo sis-
tema capitalista. Foram aprovadas
ações de intervenção da classe traba-
lhadora em busca de melhores con-
dições de vida, trabalho e por uma
sociedade mais justa, igualitária e
democrática. O debate sobre meio
ambiente foi abrilhantado pela in-
tervenção da senadora Marina Silva,
a professora Tânia Bacelar e o minis-
tro do Meio Ambiente, Carlos Minc.
Os oradores disseram que é preciso
consumir com responsabilidade para
preservar o planeta Terra. O tema foi
um dos principais e mais preocupan-
tes tratados no congresso ao lado de
outras bandeiras da CUT, como a luta
pela ratificação das Convenções 151,
que trata da organização sindical e

seus direitos e conquistar a demo-
cratização das relações de traba-
lho. Estas orientações para nós da
UFRJ vêm  num momento opor-
tuno. Vivemos, hoje, um clima de
terror, com  ameaças diretas aos
nossos direitos conquistados como
resultado de nossas mobilizações,
organização e luta, aliada à com-
petência da nossa assessoria jurí-
dica. Portanto, devemos nos man-
ter alertas, mobilizados e prepara-
dos para a ação política e jurídica
pela manutenção de nossas con-
quistas e no avanço para ampliar-
mos esses direitos. Com a certeza
que teremos ao nosso lado uma
central sindical forte, combativa,
de luta.”

Jonhson Brás, coordenador-
geral do SINTUFRJ

Foto: Cícero Rabello
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  HOSPITAIS

Fórum Nacional de Ouvidorias de Saúde
A proposta foi lançada pelo Ministério da Saúde no encontro de ouvidorias realizado na UFRJ

A Universidade Federal do Rio
de Janeiro, em parceria com o Mi-
nistério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS), promo-
veu dias 20 e 21 de agosto, no audi-
tório Halley Pacheco, no Hospital
Universitário Clementino Fraga Fi-
lho (HUCFF), o encontro “Ouvido-
rias Públicas: Avanços e Desafios”.
Estava em pauta a proposta de cria-
ção do Fórum Nacional de Ouvido-
rias de Saúde, cujo objetivo é pro-
mover o debate sobre o papel da Ou-
vidoria no exercício dos direitos hu-
manos e da cidadania na área de
saúde.

O encontro foi idealizado pela
ouvidora-geral da UFRJ, Cristina
Ayoub Riche, e pela ouvidora-geral
do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Rejane
Maria de Oliveira, com apoio da Ou-
vidoria-Geral do SUS e do Ministério
da Previdência Social. O HUCFF foi
escolhido para sediar o evento, num
gesto de reconhecimento por ter cria-
do, há mais de dez anos, Ouvidoria e
instalado a Comissão de Direitos dos
Pacientes. Antes da abertura do en-
contro, o público presente assistiu ao
documentário sobre a história dos 31
anos do hospital.

Saúde lança o FórumSaúde lança o FórumSaúde lança o FórumSaúde lança o FórumSaúde lança o Fórum
O seminário contou com a pre-

sença da ouvidora-geral da União,
Eliane Pinto, da secretária-execu-
tiva do Ministério de Desenvolvi-
mento Social, Arlete Sampaio, do
diretor da Ouvidoria-Geral do SUS,
Adalberto Fulgêncio, que represen-
tou o Ministro da Saúde, respon-
sável pelo  lançamento e pela di-
vulgação do Fórum Nacional de
Ouvidorias de Saúde.

“Uma arma para levantar pro-
blemas; elo na comunicação da
instituição com o cidadão; e ins-
trumento de democracia”, estas e
outras denominações permearam
os discurso das autoridades para
enfatizar o papel que as ouvido-
rias vêm alcançando na gestão pú-
blica. Segundo Cristina Ayoub, o
Fórum Nacional contribuirá para
a formulação de políticas públi-
cas na área da saúde, viabilizando
a integração e o aperfeiçoamento
dos serviços no âmbito federal, es-
tadual e municipal.

Exercendo a cidadaniaExercendo a cidadaniaExercendo a cidadaniaExercendo a cidadaniaExercendo a cidadania
“Rede de Proteção Social – Po-

lítica Pública de Estado para o
Brasil” foi o tema da conferência
de abertura, dia 20. No dia 21, as
mesas-redondas abordaram temas
como: “O Papel da Ouvidoria e
sua Importância nas Relações en-
tre as Instituições e o Cidadão”;

“Exercendo a Cidadania por Meio
das Ouvidorias de Saúde”; “Rede
de Proteção e Promoção Social” e
“Direitos Humanos e Cidadania”.
“Este é um evento multidiscipli-
nar que visa mitigar o déficit de
cidadania, porque, como dizia
Paulo Freire, quando o homem
compreende sua realidade pode le-
vantar hipóteses sobre o desafio
dessa realidade e procurar soluções.
Assim, pode transformá-la e seu

trabalho pode criar um mundo
próprio, seu eu e suas cir-
cunstâncias. Ensina ainda Paulo
Freire que não há diálogo se não
há um profundo amor ao mundo
e aos homens. Não é possível a
pronúncia do mundo, que é um
ato de criação e recriação, se não
há amor que a infunda”, decla-
rou Cristina Ayub, acrescentando:
“E se você perguntar o que nos
move em ouvidoria, lembro as

palavras da Helen Keller: ‘Nunca
se deve engatinhar, quando se tem
o impulso de voar.’’’

Durante o encontro estava
prevista a apresentação do Pro-
grama Cozinha Brasil, que ensi-
na a população a preparar os ali-
mentos de forma inteligente e
sem desperdício, combinando
ingredientes fundamentais para
uma boa refeição: qualidade,
economia e sabor.

Foto: Cícero Rabello

MESA do encontro reúne representes do governo, da UFRJ e das Ouvidorias da União e do SUS

  EDITAL

O Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro – SINTU-
FRJ torna público o Pro-
cesso Seletivo Emergen-
cial, para o que serão re-
cebidos currículos com vis-
tas à contratação, em re-
gime CLT em caráter tem-
porário, para preenchimen-
to da vaga de um (1) Pro-
fessor de Química e um
(1) de Física deste Sindi-
cato, conforme regras es-
tabelecidas neste Edital.

1. LOCAL DE TRABALHO,
NÚMERO DE VAGAS,
CARGA HORÁRIA, REMU-
NERAÇÃO:

1.1 As atividades
serão exercidas na sede e
subsedes do SINTUFRJ e

PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL PARA PROFESSOR
DE QUÍMICA E FÍSICA PARA O CPV/SINTUFRJ (ensino médio)

nos locais de sala de aula
estabelecidos no planeja-
mento anual da Direção.

1.2 As vagas serão
preenchidas a critério do
SINTUFRJ, levando-se em
conta a descrição do perfil
do(a) candidato(a) e o cur-
rículo.

1.3 A carga horá-
ria e a quantidade de vagas
são: uma (1) vaga para Pro-
fessor de Química e uma
(1) vaga para Professor de
Física (Ensino Médio), sen-
do 16 tempos (hora-aula)/
semanais, com disponibi-
lidade para eventual traba-
lho em fins de semana, fe-
riados e horários estendi-
dos.

1.4 Salário Inicial
– A remuneração será de
R$ 20,00 por hora/aula, in-
cluídos o repouso semanal

e planejamento, por um pe-
ríodo de 5 semanas men-
sais.

1.5 Direito a Vale-
Transporte e Vale-Alimen-
tação, de acordo com a car-
ga horária semanal.

2.  REQUISITOS PARA
PARTICIPAÇÃO

2.1 Professor de Química

2.1.1 Ter disponibili-
dade para ministrar aulas
às  segundas ,  quar tas ,
quintas e sextas-feiras,
neste semestre, de 16h às
21:50h.

2.1.2 F o r m a ç ã o :
Curso Superior de Gradua-
ção em Licenciatura em
Química.

2.1.3  Disponibi l idade
para eventual trabalho em

fins de semana, feriados e
horários estendidos.

2.2 Professor de Física

2.2.1 Ter disponibili-
dade para ministrar aulas
às terças e quartas de 16h
às 21:50h  e  sábado de 8h
às 13:40h, neste semestre

2.2.2 F o r m a ç ã o :
Curso Superior de Gradua-
ção em Licenciatura em
Física.

2.2.3  Disponibi l idade
para eventual trabalho em
fins de semana, feriados e
horários estendidos.

3.INSCRIÇÕES

3.1 Para concorrer ao
Processo Seletivo, o(a)
candidato(a) deverá entre-

gar Currículo Vitae na Se-
cretaria da Sede do SIN-
TUFRJ, aos cuidados da
Coordenação de Educa-
ção.

3.2 Período de entrega
dos currículos: 31/8/2009
a 3/9/2009, no horário co-
mercial.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O Processo Seleti-
vo será conduzido pela Co-
ordenação de Educação no
dia 4/9/2009 e seu resulta-
do publicado na próxima
edição do Jornal do SINTU-
FRJ, com o objetivo de con-
tratação imediata.

4.2 Os casos omissos
serão resolvidos pelo SIN-
TUFRJ.

Diretoria Executiva
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GRIPE SUÍNA

Especialista faz palestra para a categoria
A convite do SINTUFRJ e da Codep, médico da DVST participa e presta outras informações

O SINTUFRJ e o Programa Hu-
manizar, da Coordenação de Desen-
volvimento Profissional (Codep), pro-
moveram dia 24, na subsede sindical
no HU, palestra sobre a gripe influen-
za A (H1N1) com o infectologista e
professor da UFRJ Edimilson Migo-
wski e o médico Edmundo Vieites
Novaes, da Divisão de Saúde do Tra-
balhador da PR-4. Os dois integram
o GT-Gripe Suína da Reitoria. A pró-
xima palestra será nesta segunda-
feira, dia 31, às 11h, no auditório do
CFCH, na Praia Vermelha.

O Ministério da Saúde confirmou
no boletim do dia 26 (com dados
colhidos até o dia 22 de agosto) 557
óbitos em decorrência da gripe suína.
Com isso o Brasil já ocupa o primeiro
lugar entre os países com maior nú-
mero absoluto de mortes pelo vírus
influenza A (H1N1), seguido pelos
EUA, com 522 óbitos, e pela Argenti-
na, com 439. O país ocupa a sétima
colocação entre os 15 países com taxa
de mortalidade do mundo (percen-
tual de óbitos em relação ao número
de habitantes). Os primeiros são Ar-
gentina e Chile.

Grávidas lideramGrávidas lideramGrávidas lideramGrávidas lideramGrávidas lideram
O Rio de Janeiro com 55 óbitos

tem a taxa de 0,34 morte para cada
100 mil habitantes. Ainda segundo o
ministério, o país registrou 5.206 ca-
sos, 480 dos quais de gestantes, com a
morte de 58. O boletim do ministério
registrou, porém, a queda do número
de casos pela segunda semana conse-
cutiva, mas os técnicos afirmam que
ainda é cedo para garantir que isso é
uma tendência.

O Sindicato, em parceria com a
Codep, oferece uma oportunidade
ímpar para a categoria se informar
sobre a gripe com um dos mais requi-
sitados especialistas da UFRJ, o infec-
tologista Edimilson Migowski. Ele
preparou uma palestra para leigos
entenderem de vez o que é o vírus
influenza A (H1N1).

Para o infectologista, a gripe tem
um ciclo de 5 a 6 meses e depois esta
onda passará, mas o país precisa es-
tar preparado com uma política de
vacinação que imunize não só os ido-
sos. Veja a seguir as explicações dos
especialistas.

Gripe é uma doença banal?Gripe é uma doença banal?Gripe é uma doença banal?Gripe é uma doença banal?Gripe é uma doença banal?
Muitos diriam que sim, mas se-

gundo Edimilson nenhuma outra
doença evitável por vacinação é tão
prejudicial atualmente para famí-
lias e para a sociedade: resulta em
taxas elevadas de hospitalização,
óbitos e ausência em escolas e no
trabalho.

O médico explicou que a gripe
não é resfriado, que tem sintomas

Gestantes voltam, mas
 cuidados continuam

O grupo de trabalho que assessora a Reitoria no acompanhamento
da gripe suína na UFRJ se reuniu sexta-feira, dia 28, e decidiu reco-
mendar que as gestantes voltassem ao trabalho nesta segunda-feira.
Por determinação da Reitoria as servidoras grávidas estavam afastadas
da instituição até aquela data.

As gestantes da UFRJ podem voltar a atender, por exemplo, nas
secretarias acadêmicas. Mas se houver suspeita de gripe no setor, elas
serão afastadas e outro funcionário assumirá o lugar delas.

como coriza, tosse branda, espirro e
febre baixa. Entre as manifestações
clínicas da gripe estão o início abrup-
to, prostração, mialgia (dor nos mús-
culos), cefaleia, febre alta, calafrio,
dor de garganta, tosse e necessidade
de ficar acamado.

Na gripe suína o período de incu-
bação é de 1 a 4 dias; tem 5 a 7 dias de
duração (extensivo a até duas sema-
nas); febre superior a 38º e é trans-
missível de 2 dias antes até 5 dias
após a manifestação dos sintomas.
Em bebês, idosos e imunossuprimi-
dos dura mais tempo.

Para o médico, o ideal seria uti-
lizar o medicamento (o Tamiflu,
que inibe a replicação do vírus) o
quanto antes, logo que se inicia o
quadro. “Não há como saber quem
vai evoluir bem ou mal”, ponderou,
e elogiou a mudança no protocolo
do Ministério da Saúde, que antes
restringia a adoção do medicamen-
to aos casos graves e hoje permite
seu acesso por critério médico.

frequência e menos gravidade, em
lactentes e idosos ela ocorre com
menor frequência, mas com maior
gravidade.

Para ele, quem toma a vacina
da gripe todo ano tem uma vanta-
gem. Mas a vacinação é preventiva,
portanto se aplicada após a exposi-
ção ao vírus não adianta. Na opi-
nião do médico, todas as pessoas
devem ser protegidas, e não apenas o
idoso, e aconselha a imunização
com a vacina já existente até que
chegue a do vírus influenza A. Edi-
milson traça um cenário menos ca-
ótico para a próxima onda de gripe
suína em 2009, quando deve haver
mais medicamentos, vacinas e me-
nos pessoas vulneráveis.

Saúde do trabalhadorSaúde do trabalhadorSaúde do trabalhadorSaúde do trabalhadorSaúde do trabalhador
O médico Edmundo Vieites No-

vaes, coordenador dos programas
de saúde da Pró-Reitoria de Pessoal
destacou que a vacinação é justa-
mente um dos programas que a
Divisão de Saúde do Trabalhador
(DVST) dá destaque. Segundo ele,
a ênfase é na política de saúde do
trabalhador e nos programas de saú-
de preventiva. O coordenador adi-
antou que Migowiski está contri-
buindo com a área de infectologia
no trabalho da DVST. Ele infor-
mou que houve de duas a três li-
cenças por mês na UFRJ em virtude
de gripe, e que em julho foram 17
afastamentos e 8 em agosto.

Prevenção de doençasPrevenção de doençasPrevenção de doençasPrevenção de doençasPrevenção de doenças
Estava presente à palestra, além

da coordenadora da Codep , Rita An-
jos, a coordenadora do Centro de Va-
cinação de Adultos, Maira Fontane-
lli, que registrou, com orgulho, o tra-
balho que faz a equipe desde a forma-
ção do Centro, há cinco anos, e a
expectativa de melhores condições
para o desenvolvimento do progra-
ma, com a ida do Centro para as
novas instalações do CCS.

O coordenador-geral do SINTU-
FRJ, Francisco de Assis, disse que a
pandemia da gripe suína exige que
todos estejam bem informados. Ele
também ressaltou a importância da
DVST: “A gente espera que a DVST se
reformule. Realizaremos em setem-
bro um seminário sobre saúde do tra-
balhador e discutiremos a DVST que
temos e a que queremos, pois a Divi-
são tem grande importância para os
trabalhadores”, afirmou. O sindica-
lista acrescentou que reconhece o es-
forço da DVST em realizar as campa-
nhas de vacinação e reivindicou a
efetivação de programas de saúde pre-
ventiva, e com os recursos da saúde
suplementar não utilizados pela
maioria dos trabalhadores.

A letalidade da gripe suína me-
xicana começou em 6,2%, passou a
4% e reduziu para 0,5%. A gripe es-
panhola teve letalidade de 4% e a
sazonal tem letalidade de 0,1%. A da
aviária é de 60%. Para o médico, é
questionável a letalidade alegada
de 0,5% da gripe suína: “Se temos
(até 19 de agosto) um pouco mais
que 370 óbitos, já teria ocorrido cer-
ca de 70 mil casos. Das duas uma:

ou o número de casos da doença é
bem maior do que o que foi notifi-
cado ou a letalidade é bem superior
a 0,5%”, opina o especialista.

Ele lembra, no entanto, que a
gripe sazonal causa uma morte em
cada 1.000 pessoas que adoecem
(0,1%). Fora as complicações, como
desencadeamento de crise de asma,
otite e infarto. Se em crianças em
idade escolar ela ocorre com maior

INFECTOLOGISTA Edimilson Migowski responde às dúvidas de Francisco de Assis

MAIRA FONTANELLI, médico Edmundo Vieites Novaes e Migowiski

Fotos: Cícero Rabello
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O Numerosas propostas sobre meio ambi-
ente, energia e inovação marcaram a quinta e
última reunião do conselho participativo do
Plano Diretor da UFRJ, na sexta-feira, 21, no
salão do Conselho Universitário. Mas foi a pro-
posta do trem de levitação magnética (Mag Lev)
desenvolvida pela Coppe que chamou a atenção.
Principalmente diante da polêmica sobre o pro-
jeto da Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) que previa a passagem (depois revis-
ta) do trem de alta velocidade (TAV) pela Cidade
Universitária e a imposição desta tecnologia em
vez de considerar alternativas.

O conselho participativo, que conta com uma
variedade de representantes da sociedade civil, se
reuniu por vários meses para discutir as diversas
propostas apresentadas. Nas oficinas temáticas o
debate interno sobre os temas tratados no conse-
lho era aprofundado. Na quarta-feira, dia 26, foi
realizada no auditório Hélio Fraga (CCS) a ofici-
na “Cidade saudável e esportiva”. A última ofici-
na temática ocorrerá nesta quarta-feira.

Integração com a sociedade
Na oficina sobre “Cidade Esportiva”, quarta-feira, 26, o Comitê

Olímpico apresentou a candidatura do Rio às Olimpíadas de 2016,
seguida da discussão de como a UFRJ pode se inserir nesse projeto. Na
próxima oficina temática, dia 2 de setembro, o debate será sobre
transporte e acessibilidade, e o tema TAV x Mag Lev deve ser retoma-
do.  Até porque a opção da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) de mudar o traçado e utilizar trechos subterrâneos não
arrefeceu as críticas.

“Anda é problemático porque num eixo de 50 metros em torno
da faixa onde o TAV passa não se pode construir nada, tanto por baixo
como por cima. Há duas áreas previstas e um dos traçados passa pela
ala feminina do alojamento estudantil e depois atrás do prédio da
Reitoria, em um lugar onde estão previstas expansões”, explica
Pablo Benetti.

APLICADO NA UNIVERSIDADE
PrazosPrazosPrazosPrazosPrazos
O presidente do comitê técnico do plano,

Pablo Benetti, informou que o prazo para as
unidades e a comunidade acadêmica apresenta-
rem sugestões e emendas ao plano termina nes-
ta segunda-feira, 31 de agosto. Mas a apresenta-
ção da versão final do Plano para apreciação no
Conselho Universitário previsto para 17 de se-
tembro deve ser prorrogada por 15 dias, devido à
prorrogação do período de férias em decorrência
da gripe suína.

através destes resíduos. A     pró-reito-
ra elencou ainda propostas de uso e
aproveitamento de águas e esgotos
sanitários tratados no Fundão para
irrigar áreas verdes cultivadas do
próprio campus.

Inovação socialInovação socialInovação socialInovação socialInovação social
A implantação de uma plata-

forma de inovação social na UFRJ
inclui a criação de uma incubadora
de iniciativas de interesse social,
como a Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares da Coppe,
um estúdio de design de projetos de
interesse social e uma rede de em-
preendimentos solidários. Ângela le-
vantou a possibilidade de implan-
tação na Cidade Universitária da
internet gratuita nos moldes desen-
volvidos na orla de Copacabana e
Ipanema, cujo projeto tecnológico
é coordenado pela Coppe.

Mag Lev-CobraMag Lev-CobraMag Lev-CobraMag Lev-CobraMag Lev-Cobra
O pesquisador da Coppe Eduar-

do David apresentou detalhada-
mente a proposta de adoção do
trem de levitação magnética (se-
melhante ao convencional, mas
que flutua sobre linhas com ímãs
permanentes, com consumo infi-
nitamente menor de energia e cus-
to de manutenção muito mais bai-
xo). A perspectiva é o uso experi-
mental na UFRJ e o domínio da
tecnologia em dois anos, inclusive
com a substituição da frota de ôni-
bus, num trecho de 4,7 km, interli-
gando a Vila Residencial ao Ter-
minal Rodoviário (próximo ao
CCS). O projeto aponta também a
futura interligação do Fundão com
o metrô de Del Castilho e a Fiocruz
– num trecho de 3 km. Mas os
idealizadores vão além e projetam
a  interligação com aeroportos e
até com a região metropolitana,
cobrindo 150 km de rede em dire-
ção a Campo Grande e Itaboraí.

Por que não o Mag Lev?Por que não o Mag Lev?Por que não o Mag Lev?Por que não o Mag Lev?Por que não o Mag Lev?
Eduardo David detalhou por

que o Mag Lev é uma alternativa
ao trem de alta velocidade (TAV),
sistema cuja adoção foi proposta
pelo governo federal, que está abrin-
do processo de licitação para con-
cessão da exploração do serviço de
transporte de passageiros entre o
Rio, São Paulo e Campinas. A tec-
nologia de levitação magnética foi
descartada do projeto do governo
com argumentos frágeis: “Um
trem Mag Lev pode seguir um tra-
çado muito mais íngreme (...) e
perfazer curvas mais fechadas (...)
Isto significa que um traçado Mag
Lev seria completamente diferente
do de um TAV (...) e necessita de
um procedimento diferente para
aprovação de projeto e planejamen-
to. Por essas razões Mag Lev não foi
ativamente considerado no desen-
volvimento do TAV”, diz um tre-
cho do relatório da consultoria in-
glesa contratada, ao desqualificar
a tecnologia do Mag Lev.

De acordo com David, o rela-
tório traz outros erros, inclusive
com relação ao impacto ambien-
tal e ao considerar a utilização
pelas populações de regiões que o
projeto ignora (como o Comple-

xo Petroquímico de Duque de
Caxias, o Porto de Itaguaí e o
Complexo Industrial de Santa
Cruz), o Mag Lev é sim uma
ótima alternativa ao TAV e com
inúmeras vantagens, como o
fato de aproveitar trajetos já exis-
tentes de linhas férreas, não ne-
cessitar de desapropriações ou
obras subterrâneas pela possibi-
lidade de utilizar vias elevadas e
ser implantado com rapidez: “É
preciso quebrar paradigmas. O
TAV roda-trihos é como uma
máquina de datilografia e o Mag
Lev  o computador”, compara o
pesquisador.

A coordenadora de Aposenta-
dos e Pensionistas do SINTUFRJ,
Marylena Salazar, representan-
do o Sindicato no Conselho Par-
ticipativo, lamentou a conclu-
são do ciclo de reuniões e elo-
giou a estruturação de “um sis-
tema que congrega passado, pre-
sente e futuro”. Ela sugeriu a
concentração de acervos cultu-
rais no Palácio Universitário e
solicitou atenção para a preser-
vação daquele patrimônio e de
seu entorno. Concluiu manifes-
tando o desejo de que  tudo fun-
cionasse a contento.

A pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa (PR-3), Ângela Uller,
expôs as iniciativas na área de inovação e a vocação da Cidade Universi-
tária por meio de dados, como: 2.500 projetos fechados com empresas
anualmente; três incubadoras; dois parques tecnológicos; e a presença
de empresas como Cetem, Cenpes, Ien e Cepel. Ela propôs a aplicação do
conhecimento produzido na UFRJ no próprio campus, com  retorno
para a sociedade.

Transporte e meio ambienteTransporte e meio ambienteTransporte e meio ambienteTransporte e meio ambienteTransporte e meio ambiente
Ângela Uller apresentou o projeto do ônibus urbano híbrido movido a

pilha e a hidrogênio e também eletricidade, com capacidade para 70
pessoas e emissão zero de poluente. O protótipo já está pronto na garagem
da UFRJ e deve circular em breve.

Outro projeto que apresentou foi o da usina de lixo para geração
de energia, de autoria da Coppe, de baixo custo e consumo de gás
natural. A eficácia do projeto foi comprovada com a apresentação dos
seguintes dados: no Brasil são geradas 61,5 milhões de toneladas por
ano de lixo e  90% dos resíduos sólidos urbanos vão para aterros
sanitários. Enquanto isso, no Japão, 78% dos resíduos são convertidos
em eletricidade. Na Europa há 301 usinas de geração de energia

Último Conselho Participativo também põe em pauta a polêmica Mag Lev X TAV

MARYLENA elogia o trabalho do Comitê

Fotos: Cícero Rabello

ÚLTIMA REUNIÃO do conselho: muitas ideias e críticas ao Trem de Alta Velocidade (TAV)


