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Mobilização pela
carreira une TAEs

Dia do Servidor Público
Dias 29 de outubro e 5 de novembro: atividades
político-sócioculturais marcarão a data.
Programação conjunta SINTUFRJ e PR-4. PÁGINA 7

Negociação Já!
A Fasubra já comunicou ao ministro da Educação, Fernando
Haddad, que os técnicos-administrativos vão realizar o Dia Nacional
de Luta. A entidade também exige negociação já! PÁGINA 4

Os técnicos-administrativos em educação das Ifes
em todo o país se preparam para o Dia Nacional de Luta:
21 de outubro. É a nossa carreira que está em risco e
essa situação tem de ser revertida.

Com a realização da assembleia na segunda-feira, dia
19 de outubro, às 10h, no hall da Reitoria, o SINTUFRJ
deflagra a mobilização na UFRJ. Não faltem, compa-
nheiros. Precisamos de quórum para aprovar parali-
sação.

A agenda de luta da categoria vai até o dia 22 de
outubro. LEIA MAIS NA PÁGINA 3

Reunião do GT-Saúde
Terça-feira, dia 13 de outubro, às 14h.
Nesta reunião o professor Edimilson Migowski fará
palestra sobre a NR-32.
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DOIS PONTOS
MÁRTIRES DA LIBERDADE

Os 30 anos da Lei da Anistia
foram lembrados pelo Núcleo de
Estudos de Políticas Públicas em
Direitos Humanos da UFRJ com
uma justa homenagem aos alu-
nos e professores da instituição
mortos  e/ou desaparecidos no pe-
ríodo da ditadura militar implan-
tada no país em abril de 1964.

Nas medalhas entregues aos
familiares das vítimas da ditadu-
ra, a composição de Milton Nasci-
mento e Ronaldo Bastos, “Meni-
no”, simbolizou o passado recente
que não se deve esquecer: “Quem
cala sobre teu corpo/Consente na
tua morte/Talhada a ferro e fogo/
Nas profundezas do corte/Que a
bala riscou no peito/Quem cala
morre contigo”.

A cerimônia, carregada de emo-
ção no auditório do Centro de Filo-
sofia e Ciências Humanas, no cam-
pus da Praia Vermelha, no dia 30
de setembro, contou com a presen-
ça do reitor Aloísio Teixeira, dos
ministros de Direitos Humanos,
Paulo Vannuchi, e da Cultura, Juca
Ferreira, do prefeito da UFRJ, Hélio
de Mattos, de decanos, técnicos-ad-
ministrativos, professores e muitos
estudantes. Fez parte da mesa re-
presentando os parentes dos home-
nageados a jornalista Hildegard An-
gel, irmã de Stuart Edgar Angel
Jones, estudante de economia da
UFRJ que com a mulher e também

Reitor fala de aposentadoria
“O direito de se aposentar” é a aula que o reitor

Aloísio Teixeira irá ministrar no dia 13 de outubro-
no curso de capacitação Elementos para a Constru-
ção da Cidadania e Serviço Público: o Consumo à
Inatividade, oferecido pela Ouvidoria da UFRJ aos
servidores públicos da instituição. O evento será
realizado na sala da Congregação da Faculdade de
Administração e Ciências Contábeis, no campus da
Praia Vermelha, das 14h às 16h.

Debates sobre a cidade
“Pensando a Metrópole Fluminense: desafios

na perspectiva do direito à cidade” é o tema do
ciclo de debates dia 13 de outubro, terça-feira, das
18h às 21h, no auditório do Conselho Regional
de Engenharia (Crea). A promoção é do Observa-
tório de Favelas, Federação de Órgãos para Assis-
tência Social e Educacional (Fase) e Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
(Ippur). O Crea fica na Rua Buenos Aires nº 40.

Para sempre na
memória da UFRJ

ex-aluna da Faculdade de Econo-
mia e Administração, Sônia Maria
de Moraes Angel Jones, ambos inte-
grantes da Ação Libertadora Nacio-
nal (ALN), foram assassinados pe-
los militares que tomaram o poder
dos civis em 1971 e 1973, respecti-
vamente.

O SINTUFRJ foi representado
pela coordenadora Marylena Sala-
zar. A sindicalista entregou a me-
dalha à irmã do ex-militante do
Movimento de Libertação Popular
(Molipo), que em 1968 era aluno
da Escola de Química da UFRJ, Flá-
vio Carvalho Molina. O estudante
foi preso pela primeira vez 1968, na
invasão do campus da Praia Ver-
melha pelo Exército. Em 1971, em
São Paulo, foi torturado até a mor-
te por agentes do DOI/codi.

O Núcleo, que organizou a ho-
menagem in memoriam aos ex-
integrantes da comunidade univer-
sitária,  produziu um Caderno com
fragmentos da vida dos estudantes
e professores mortos ou desapareci-
dos pela ditadura militar, o qual
expõe, em breve narrativa, a luta
que cada um empreendeu durante
aqueles anos sombrios, mas volta-
da para um projeto de país livre,
democrático, justo e igual.

Resumo históricoResumo históricoResumo históricoResumo históricoResumo histórico
A ditadura militar brasileira foi

implantada em abril de 19684 ao

depor o governo legitimamente
eleito pelo voto popular, dando iní-
cio às atrocidades contra homens e
mulheres, do campo e da cidade.
Cerca de 50 mil pessoas foram pre-
sas somente nos primeiros meses;
7.367 foram indiciadas e 10.034
atingidas na fase de inquéritos, em
707 processos na Justiça Militar por
crimes contra a segurança nacio-
nal. Quatro condenados à pena de
morte, 130 banidos, 4.862 cassa-

Audiência pública sobre cotas
Movimentos sociais pressionaram e o ministro do STF,  Ri-

cardo Lewandowski, teve de atender  e convocou audiência
pública para ouvir a sociedade civil sobre cotas nas universida-
des. Ele é o relator do Argüição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 186, proposta pelo partido Democratas
(DEM), que questiona a criação de cotas para negros na Univer-
sidade de Brasília (UnB).

A audiência será de 3 a 5 de março de 2010, mas os interessa-
dos – especialistas em matéria de políticas afirmativas no
ensino superior – devem requerer a participação até o dia 30 de
outubro, pelo endereço eletrônico acaoafirmativa@stf.jus.br.
Na requisição, precisam explicar os pontos que pretendem de-
fender e indicar o nome de seu representante. A relação dos
inscritos habilitados será publicada no portal eletrônico do STF
a partir de 13 de novembro.

No dia 31 de julho, o presidente do STF, Gilmar Mendes,
negou o pedido de liminar ajuizado pelo partido DEM para
suspender a adoção das cotas pela UnB. “Embora a importância
dos temas em debate mereça a apreciação célere desta Suprema
Corte, neste momento não há urgência a justificar a concessão
da medida liminar”, afirmou Mendes à época. O caso será
julgado no mérito pelo plenário da Corte.

Extensão para questão Criminal
O Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Di-

reitos Humanos (NEPP-DH) da UFRJ realizará, a partir
do dia 13 de outubro, o curso de extensão Políticas
Públicas para a Questão Criminal. As aulas serão no
auditório anexo do Centro de Filosofia e Ciências Hu-
manas (CFCH), na Praia Vermelha, às terças e quintas-
feiras, das 15h30 às 18h. As inscrições podem ser feitas
pelo e-mail contato@nepp-dh.ufrj.br. As vagas são li-
mitadas.

Concurso selecionará Hino da UFRJ
O Centro de Letras e Artes (CLA) está organizando

um concurso para a escolha do hino da universidade.
Ele é composto por duas etapas, e na primeira será
escolhida  a composição da letra do hino. Servidores
técnico-administrativos, professores e estudantes com
matrícula ativa no transcorrer do processo poderão se
inscrever gratuitamente para a primeira etapa, de 15 de
novembro de 2009 a 15 de janeiro de 2010. A segunda
etapa será de 5 de abril a 5 de junho de 2010. Os
candidatos poderão inscrever-se com até duas obras em
cada etapa.

dos, 6.592 militares atingidos, mi-
lhares de exilados e centenas de
camponeses assassinados e 426
mortos e desaparecidos políticos.

O regime militar de 1964-1985,
pressionado pela opinião pública e
pelas movimentos sociais, foi obri-
gado a ceder em 28 de agosto de
1979, sendo então sancionada a Lei
de Anistia, não a ampla, geral e
irrestrita conforme o povo clama-
va. Mas os presos políticos saíram

das prisões, os exilados e banidos
retornaram ao país, os clandesti-
nos voltaram ao convívio social.
Porém, até hoje não houve nenhum
esclarecimento por parte dos mili-
tares acerca do paradeiro dos mor-
tos e desaparecidos.

Estas e muitas outras informa-
ções estão contidas no Caderno do
Núcleo de Estudos de Políticas Pú-
blicas em Direitos Humanos
(NEPP-DH).

MARYLENA SALAZAR entregou a medalha à irmã de Flávio Carvalho Molina

ALOÍSIO TEIXEIRA preside a cerimônia que reuniu ministros e lotou  o auditório
com  parentes  e  amigos das vítimas

Fotos: Cícero Rabello
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21 DE OUTUBRO: DIA NACIONAL DE LUTA

Em defesa da nossa carreira

Mobilização na UFRJ

O Dia Nacional de Luta em defesa da carreira será deflagrado

pelo SINTUFRJ no dia 19 de outubro, próxima segunda-feira, com

a realização de assembleia geral às 10h, no hall da Reitoria.

Se a carreira que conquistamos é importante para nós, todos os

técnicos-administrativos devem estar presentes a esta assembleia.

A coordenação sindical criou uma agenda de mobilização que

começa no dia 19, com a assembleia, e prossegue até o dia 22 de

outubro. Tome nota:

 Dia 20, às 10h: Palestra da Divisão de Legislação sobre “Como se

aposentar no dia de hoje”.

 Dia 21, às 10h: Reunião dos aposentados,  palestra  e lançamento

do Comitê do SINTUFRJ sobre o pré-sal.

 Dia 22, às 10h: Palestra sobre assédio moral (Iesc, Alexandre

(Dejur) e a psicóloga Alzira.

Todas as atividades serão realizadas na subsede do SINTUFRJ, no

HU, Cidade Universitária.

Porque lutamos

 A mobilização e luta é pela garantia do cumprimento do
termo do acordo de 2007: Racionalização, anexo IV e benefícios.

 Defesa do PCCTAE (Lei n° 11.091).

 Recuperação do step constante.

 Retorno da ascensão funcional.

 Reposicionamento dos aposentados.

 Restabelecimentos dos trabalhos da Comissão Nacional de
Supervisão da Carreira (CNSC).

 Realização de concurso público urgente.

 Autonomia com democracia nas universidades.

 Defesa dos HUs e liberação sindical para mandato classista.

A carreira dos técnicos-
administrativos em educação das Ifes
está sob o risco de não ter as outras
etapas implantadas e cumpridas pelo
governo. Por essa razão, a Fasubra
decidiu conclamar a categoria, em
todo o país, para realizar em 21 de
outubro, o Dia Nacional de Luta.
Nesse dia, em todas as universidades
federais brasileiras, os técnicos-
administrativos em educação irão
realizar inúmeros e diversificados
protestos, ao invés de trabalhar.
O objetivo é mostrar ao governo que
com o salário e a vida profissional do
trabalhador não se brinca.
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FASUBRA & CUT

Federação cobra

Câmara ratifica Convenção 151

Fator previdenciário
pode acabar este anonegociação ao MEC

Ofício da entidade informa sobre a mobilização nacional

Uma histórica reivindicação da CUT que beneficia os servidores públicos
No dia 1° de outubro, a Câmara

Federal aprovou o Projeto de Decreto
Legislativo (PDC) 795/08, que ratifi-
ca a Convenção 151 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT). A
proposta agora será enviada para aná-
lise do Senado, antes de ser ratificado
pelo presidente da República.

A ratificação da 151 é uma
reivindicação histórica da CUT e do
movimento sindical brasileiro que,
após negociação com o presidente Lula,
garantiu o envio do texto ao Congresso
Nacional como mensagem presiden-
cial. Aprovada pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa nacional, a
mensagem passou a tramitar como
Projeto de Decreto Legislativo.

Além de aprovar o texto da Con-
venção, a proposição ainda ratifica
o texto da Recomendação 159, da
OIT, complementar ao texto da
Convenção 151, de 1978, de ordem
prática, onde estão definidos, entre

outros, os critérios para o recadas-
tramento das entidades sindicais
representantes dos servidores da Ad-
ministração Pública; procedimen-
tos para coibir a proliferação de
organizações atuando na mesma
base; determinação da fixação no
ordenamento jurídico pátrio da le-
gitimidade ativa, para fins de ne-
gociações e procedimentos para pôr
em prática as condições de traba-
lho estabelecidas no âmbito da Ad-
ministração Pública; e especifica-
ção detalhada do conteúdo do acor-
do decorrente das negociações.

Reivindicações históricasReivindicações históricasReivindicações históricasReivindicações históricasReivindicações históricas
Nesses textos, a OIT estabelece

normas para a negociação coletiva
e garante a liberdade sindical no
serviço público, além de reconhe-
cer como instrumentos válidos
para a solução de conflitos a medi-
ação, a conciliação ou a arbitra-

gem. A convenção estende aos tra-
balhadores do serviço público as
mesmas garantias e condições de
associação e de liberdade sindicais
asseguradas para os trabalhadores
da iniciativa privada.

Na avaliação do presidente da
CUT nacional, Artur Henrique, o
fato da decisão na Câmara ter sido
tomada por consenso contribui
para que o processo no Senado seja
agilizado, materializando a con-
quista. “Sem dúvida nenhuma a
ratificação da Convenção 151 é uma
grande vitória dos trabalhadores,
que fortalecerá ainda mais a nossa
luta pela valorização dos servidores
e dos serviços públicos. Estamos ar-
ticulando com as demais centrais
o envio de uma carta ao presidente
do Senado para que esta bandeira
histórica seja implementada o
mais rapidamente possível”, acres-
centou o dirigente cutista.

A Federação já enviou ao mi-
nistro da Educação, Fernando Ha-
ddad, ofício informando da deci-
são da Plenária Nacional da cate-
goria, realizada de 19 a 20 de setem-
bro, na qual os 127 delegados eleitos
pelas bases presentes aprovaram, por
unanimidade, a realização do Dia
Nacional de Luta em 21 de outubro.

No documento, a entidade lis-

tou as reivindicações da categoria e
solicitou abertura imediata de ne-
gociação. A coordenação da Fasu-
bra informou ao ministro que “tal
iniciativa (decretação do Dia Na-
cional de Mobilização com vista à
paralisação) decorre das dificulda-
des que temos tido para efetivar
um processo de negociação”.

O texto diz ainda que a Fasubra

tem recebido “meras comunicações
quanto às políticas de governo, in-
dependente das considerações que
desejam fazer os trabalhadores das
universidades brasileiras por nós re-
presentados. Lamentamos a falta de
posição do governo em dar conti-
nuidade à negociação com resoluti-
vidade dos desdobramentos do Ter-
mo do Acordo da Greve de 2007”.

O autor do projeto de lei (PL n°
3.299/08) que extingue o fator pre-
videnciário, senador Paulo Paim
(PT/RS), afirmou que a matéria
deve ser aprovada ainda este ano. O
parlamentar já se encontrou com o
presidente da Câmara, Michel Te-
mer (PMDB-RS) e o relator do texto
na Casa, deputado Pepe Vargas (PT-
RS), para tratar do assunto.

O dispositivo é usado no cálcu-
lo das aposentadorias e considera,
entre outros itens, a expectativa de
vida do beneficiário. Segundo o se-
nador, o fator previdenciário faz
com que o trabalhador perca até
40% de seus rendimentos no ato da
aposentadoria.

Senador recomenda ao trabalhador
esperar por isso para  se aposentar

“Peço a quem está para enca-
minhar sua aposentadoria que es-
pere um pouco mais. Vamos derru-
bar o fator”, declarou Paulo Paim
à Agência Senado.

MP 288MP 288MP 288MP 288MP 288
O senador ainda defendeu a der-

rubada pelo Congresso Nacional do
veto presidencial à emenda de sua
autoria à Medida Provisória 288, de
2006.

Essa emenda estende o reajuste
de 16,67% – concedido em 2006 ao
salário mínimo – a todos as pen-
sões e aposentadorias. Além de Paim,
outros senadores defendem a derru-
bada desse veto.

PRESIDENTE DA CUT, Artur Henrique

Foto: Divulgação

Foto: Cícero Rabello

PAULO PAIM, senador

Foto: Divulgação

FERNANDO HADDAD: ministro sabe da insatisfação dos técnicos-administrativos das Ifes
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  APOSENTADORIA

Contagem de tempo em atividades insalubres
Esta na pauta do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) reconhecer o
direito dos servidores estatutários
que trabalham em situação insa-
lubre e perigosa à aposentadoria
especial, reduzindo significativa-
mente o tempo que falta para a
aposentadoria.

Esse reconhecimento já estava
acontecendo em iniciativas indi-
viduais e mais recentemente cole-
tivamente, através de Mandado de
Injunção Coletivo impetrado por
diversas federações e confederações,
para aplicação aos servidores nos
termos das regras de contagem apli-
cadas aos trabalhadores da inicia-
tiva privada. Esse tipo de mandado

é um remédio constitucional para
determinar que o Executivo regu-
lamente a Lei.

A Fasubra impetrou o mandado
em julho de 2009 e o processo teve
parecer positivo. Agora é aguardado
o julgamento do Tribunal. Se a ação
for julgada favorável, os trabalha-
dores de todos os sindicatos da base
da Fasubra – o que inclui o SINTU-
FRJ – que recebem insalubridade/
periculosidade desde janeiro de 1991,
poderão pleitear nas reitorias o total
desse tempo com acréscimo de 20%
para as mulheres e 40% para os ho-
mens, o que irá reduzir significati-
vamente o tempo que falta para a
aposentadoria.

O Departamento Jurídico do
SINTUFRJ esclarece que não se tra-
ta da aplicação das regras de apo-
sentadoria do regime privado, mas
sim da contagem do tempo de for-
ma diferenciada, como já foi con-
quistado pelo SINTUFRJ em rela-
ção ao período que os servidores
trabalharam sobre o regime da CLT
e reconhecido administrativamen-
te pela UFRJ. Portanto, as regras de
aposentadoria permanecem vigen-
tes (artigo 40 da Constituição com
as alterações das Emendas Consti-
tucionais nº 20/98, 41/03 e 47/05).
O que muda é a forma de conta-
gem do tempo trabalhado em ati-
vidades insalubres e perigosas sob o

regime estatutário.
Segundo os advogados trabalhis-

tas do SINTUFRJ, esse precedente do
STF  representa uma inovação sig-
nificativa do Judiciário sobre o en-
tendimento do Mandado de Injun-
ção, que se restringia à emissão de
uma ordem ao Poder Executivo de
fazer a regulamentação pendente.
“Estaremos atentos à tramitação
para orientar devidamente os traba-
lhadores da UFRJ”, garantem os ad-
vogados.

O Departamento Jurídico da
entidade informa também que exis-
te uma Proposta de Súmula Vincu-
lante, a de nº 45, de iniciativa do
STF, que solicita entendimento uni-

forme da questão e que terá força de
aplicação para todos os tribunais.
“Isso irá beneficiar todos os servido-
res públicos estatutários, indepen-
dente de ação judicial. O andamen-
to desta proposta aguarda julgamen-
to pelo Supremo Tribunal Federal”,
explicam os advogados.

Com o início da vigência do
novo estatuto (Lei nº 8.112 de de-
zembro de 1990) ficou pendente
para os servidores federais a regula-
mentação do artigo que prevê apo-
sentadoria especial para aqueles que
exercem atividades insalubres e pe-
rigosas. Por isso, o direito é só para
a vigência no período estatutário,
isto é, a contar de dezembro de 1990.

A próxima reunião do
GT-Educação do SINTUFRJ
marcada para o dia 20 de
o u t u b r o ,  t e r ç a - f e i r a ,  à s
14h, na subsede sindical no
HU, irá organizar a parti-
cipação daqueles que irão
aos encontros regionais e
dos  10 delegados  e le i tos
para a Conferência Esta-
dual de Educação (Conae)
de 23 a 25 de novembro. Os
encontros regionais termi-
nam no início de novem-
bro e a Conferência Nacio-
nal será em abril de 2010.

O objetivo é que estes

GT organiza participação
da categoria na Conae

Desde o início do ano a
UFRJ busca uma solução para
os cerca de 700 extraquadros
dos HUs (trabalhadores sem
contrato), mas que preserve
a atividade dos hospitais e,
na medida do possível, os
profissionais.

Há outros prestadores de
serviço na universidade cu-
jos contratos terminaram no
dia 30 de setembro. A situa-
ção desses trabalhadores ain-
da é pior do que a dos profis-
sionais sem contrato dos HUs.

O fim da terceirização foi
uma determinação da Con-
troladoria-Geral da União.
Legalmente, a UFRJ está im-
pedida de continuar pagan-
do pessoal extraquadro não
terceirizável, que são os pro-
fissionais com cargos previs-
tos na carreira da categoria.

Com isso, muitos profis-
sionais que prestam serviço
em diversos setores – como
na Prefeitura Universitária,
Pró-Re i to r ia s ,  Fórum de
Ciência e Cultura,  Editora,
projeto UFRJ-Mar, Creche, Co-
légio de Aplicação e serviços
de copa e cozinha do Gabine-
te da Reitoria – deverão ter de
deixar a universidade.

Há  a lgumas  so luções
apontadas para suprir essa
mão de obra. Mas são medi-
das diferenciadas para cada
grupo.

Em reunião com a dire-

Concursos e empresas
substituirão prestadores

companheiros afinem as pro-
postas que vêm sendo traba-
lhadas no GT para conseguir
uma intervenção eficaz para
a inserção das propostas dos
técnicos-administrativos em
educação das Ifes reunidas no
Projeto Universidade Cidadã
para os Trabalhadores, nesse
processo de construção do
Sistema Nacional de Educa-
ção que será encerrado com a
Conferência Nacional.

Na última reunião do GT,
dia 6 de outubro, na subsede
sindical no HU, os partici-
pantes ouviram o relato dos

diretores Nilce Corrêa e Ro-
berto Gomes sobre o Encon-
tro Sudeste (matéria pu-
blicada na edição do jor-
nal 881) e analisaram o
Encarte Documento Refe-
rência da Conae elaborado
pe la  Comissão  Nac ional
Organizadora.

Participaram da última
reunião os diretores Nilce
C o r r ê a ,  C h a n t a l  R u s s i ,
Jonhson Braz, Carlos Perei-
ra, Roberto Gomes, Petro-
nila Diniz, Nivaldo Holmes
e Francisco de Assis. E pela
base, Eduardo e Baiano.

DIRIGENTES DO SINTUFRJ e militantes de base discutem na reunião a Conferência

Foto: Cícero Rabello toria do SINTUFRJ, na quar-
ta-feira dia 7, o reitor Aloí-
sio Teixeira informou sua
decisão de contratar empresas
de serviço de manutenção e
infraestrutura para absorver
parte do pessoal terceiriza-
do. Há outros cargos para os
quais a universidade vai so-
licitar vagas para concurso
público. Mas já houve caso
em que alguns trabalhado-
res já tiveram que sair da
universidade, como contí-
nuos e boys de pró-reitorias.

Deverá haver licitação
para contratação de firmas
para prestação de serviço em
situações como da Prefeitu-
ra, Creche, Fórum e Editora.
Porém, vagas de concurso po-
dem suprir parte dos tercei-
rizados, como, por exemplo,
inspetores de alunos do Co-
légio de Aplicação.

A chefia de Gabinete da
Reitoria, que concentra as
informações sobre o assun-
to, ainda está fechando o le-
vantamento completo, mas
estima que são cerca de 250
trabalhadores nesta situa-
ção. Na Prefeitura deve ha-
ver cerca de 30 prestadores;
na Creche, 3; na copa e co-
zinha e recepção da Reito-
ria, 6 pessoas; no CAp são
13 inspetores; nas pró-rei-
torias o pessoal administra-
tivo que foi dispensado não
chegava a 10.
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  UFRJ

A quarta edição do Encontro
Saúde e Educação para a Cidada-
nia, organizado pela Coordenação
de Extensão do Centro de Ciências
da Saúde (CCS), foi realizada de 8
a 9 de outubro, no auditório Ro-
dolpho Paulo Rocco, no subsolo do
Centro. O evento contou com expo-
sições, mesas redondas, palestras,
painéis, atividades artísticas e cul-
turais sobre temas como conselhos
de segurança pública, violência e
drogas, ouvidoria coletiva nas ações
de saúde da família, criação da
comissão de direitos do paciente
como espaço de controle social e
cidadania e violência no trabalho.

Florence de Faria Brasil, coor-
denadora substituta de Extensão do
CCS, explica que o Encontro faz
parte do Programa Saúde e Educa-
ção para a Cidadania e tem o obje-
tivo de integrar as unidades do CCS
e seus programas de extensão com
as secretarias estaduais de Educa-
ção e Saúde, movimentos sociais,
organizações públicas e privadas
que trabalham com o tema. “É
um encontro entre a universidade
e sociedade de modo geral”, diz
ela, explicando que há divulga-
ção de diversos programas e troca
de informações com outras uni-
versidades.

Segundo Florence, é uma via
de mão dupla, porque contribui
tanto para a cidadania do aluno
quanto para a sociedade. Outro as-
pecto positivo da iniciativa é a edu-
cação permanente de servidores que

As universidades como a USP,
PUC-SP e Unicamp alegam que o
adiamento da prova do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem)
para os dias 5 e 6 de dezembro in-
viabiliza o uso dos resultados em
seus vestibulares. Em quatro uni-
versidades federais e 14 estaduais, o
calendário mudou. Na Uerj a pro-
va foi remarcada para o dia 13 de
dezembro. A UFF ainda não deci-
diu. A UFRJ somente decidirá a res-
peito quando o MEC informar a
data em que irá divulgar o resulta-
do do Enem.

No dia 2 de outubro, na reu-
nião entre o reitor Aloísio Teixeira
e a Comissão de Vestibular do Con-
selho de Ensino de Graduação
(CEG), os membros da comissão
foram unânimes em manter o con-
curso e alterar o calendário apenas

Encontro entre a universidade e a sociedade
trabalham no programa em con-
tato com as comunidades. “O pro-
fissional técnico ou docente escuta
relatos de dificuldades e sucessos
que levam também à reflexão so-
bre o que estão ensinando e sobre o
seu próprio currículo”, disse ela.

A coordenadora, que é pedago-
ga e mestre em Educação, disse ain-
da que os técnicos-administrativos
que atuam nos programas de Ex-
tensão realizam atividades de ori-
entação de alunos, ajudam nas pes-
quisas e fortalecem a relação com
a sociedade fazendo palestras nas
comunidades. Essas atividades es-
tavam à mostra no Encontro, que
cresce a cada ano. Esta edição teve
320 inscritos de diversos pontos do
Estado do Rio de Janeiro. “E o SIN-
TUFRJ tem ajudado”, lembra Flo-
rence com carinho.

Os coordenadores do SINTUFRJ
Francisco de Assis e Carlos Pereira
estiveram no evento. Pereira desta-
cou algumas das palestras, como a
proferida por Carla Moura, da Fio-
cruz, sobre ouvidorias coletivas
como uma proposta de trabalho
com metodologia participativa nas
ações de saúde da família: “Ela
citou como exemplo Itaboraí, onde
a saúde da família abrange 70% do
município e é uma tarefa realiza-
da por agentes comunitários.”

Carlos Pereira mencionou tam-
bém o trabalho de Fabiana Esteves
sobre lúpus na adolescência. Se-
gundo informou a estagiária do
Serviço Social da Comissão dos Di-

reitos do Paciente, esta é uma doen-
ça crônica que não é reconhecida
pelo Ministério da Saúde. Ela con-
tou que o grupo de lúpus no HU
existe há quase 20 anos e discorreu
sobre  o estigma que recai sobre o
portador da doença – alguns dos
sintomas na pele são visíveis, como
feridas e vermelhidão –, e que o
grupo ajuda a enfrentar esse e outros
problemas. A profissional informou
sobre a chegada ao HU do grupo de
adolescentes portadores de lúpus e
lembra que as reuniões ocorrem to-
das as primeiras quartas-feiras do
mês, no 9º andar do hospital.

Carlos Pereira apontou ainda a
importância da iniciativa apresenta-

  VESTIBULAR

UFRJ pode mudar a data da segunda fase
depois de  o MEC apresentar ofici-
almente as novas datas de entrega
dos resultados do Enem.

“Não houve deliberação, mas
com certeza vamos alterar o ca-
lendário, porque será impossível
fazer as provas dias 9 e 10 de ja-
neiro, como previsto. Precisamos
da resposta do MEC para definir as
novas datas”, explica Ana Maria
Ribeiro, presidente da Comissão
do CEG. Ela ainda tem esperança
de realização das provas no mês de
janeiro.

Antes do adiamento, o MEC pre-
via a entrega dos resultados do
Enem para o final de novembro.
Segundo a imprensa, a data-limi-
te para divulgação dos resultados
informada pelo MEC é dia 5 de
fevereiro, mas os técnicos tentarão
antecipá-la.

“Precisamos de, no mínimo,
15 a 20 dias (depois da divulgação
dos resultados do Enem) para alo-
car os candidatos nos locais de pro-
va, colocar as informações na in-
ternet. Como estão dizendo que vão
adiar a prova para o início de de-
zembro, no mínimo precisarão de
30 dias, porque são quatro milhões
e meio de pessoas inscritas e é pre-
ciso fazer a leitura e correção dos
cartões (de prova) e mandar os ar-
quivos dos inscritos no vestibular
da UFRJ, coisa que não se faz em
menos de um mês”, explica Ana
Maria.

Ana acha que é provável que
na primeira semana de janeiro
termine a leitura dos cartões e por
isso é impossível a realização da
prova da UFRJ dias 9 e 10. Como a
organização do concurso (na

UFRJ) precisa do prazo de, no mí-
nimo, 15 dias após a divulgação
do resultado, ela estima que as
novas datas para a prova serão en-

tre os dias 24 e 31 de janeiro. O
CEG, segundo a conselheira, deve
deliberar sobre o assunto na sessão
do dia 21.

da por Daise da Costa, da Fundação
Municipal de Educação de Niterói e
conselheira municipal de atenção
às drogas drogas. Ela está finalizan-

do um CD com programa de preven-
ção ao uso de drogas voltado para os
estudantes que esclarece os efeitos e
tratamentos.

Fotos: Cícero Rabello

FLORENCE BRASIL, tendo ao lado um integrante dos programas e o sindicalista Carlos Pereira

EQUIPE em que atua a estagiária Fabiana Esteves (casaco marrom)

Foto: internet
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 ESPECIAL CATEGORIA

SINTUFRJ homenageia a categoria

Dia 29 de outubro, no auditório do Quinhentão (CCS):Dia 29 de outubro, no auditório do Quinhentão (CCS):Dia 29 de outubro, no auditório do Quinhentão (CCS):Dia 29 de outubro, no auditório do Quinhentão (CCS):Dia 29 de outubro, no auditório do Quinhentão (CCS):

9h30 – Mesa de abertura: reitor, pró-reitor de Pessoal, superintendente-geral de
Pessoal, coordenação-geral do SINTUFRJ e apresentação do coral do Programa
Humanizar da Codep/PR-4, que cantará o Hino Nacional e uma música dedicada
aos servidores.

10h30 – Palestra “Ouvidoria e o direito público”, com a ouvidora-geral da UFRJ,
Cristina Riche.

11h30 – Exibição de filme cujo tema é o movimento sindical.

12h – Almoço.

14h – Palestra “O papel do servidor público na atualidade”, com os ex-presidentes do
SINTUFRJ, João Eduardo Fonseca e Ronaldo Lobão.

16h – Confraternização ao som de música eletrônica dos anos 80.

Futebol

Prefeitura X CLA: O jogo será no dia 16 de outubro, às 16h, no campo da Prefeitura da Cidade Universitária.

Prestação de serviçosPrestação de serviçosPrestação de serviçosPrestação de serviçosPrestação de serviços
Paralelo à programação oficial do
dia 29 – também no Quinhentão  –

Dia 5 de novembro: II Feira de TalentosDia 5 de novembro: II Feira de TalentosDia 5 de novembro: II Feira de TalentosDia 5 de novembro: II Feira de TalentosDia 5 de novembro: II Feira de Talentos
(Esta programação ainda será acrescida)

9h – Abertura pelo pró-reitor de Pessoal e apresentação da Oficina Canto Coral do Progra-
ma Humanizar da Codep/PR-4.

10h – Apresentação da Oficina do Tango do Programa Humanizar Codep/PR-4.

11h – Apresentação da Oficina do Ventre do Programa Humanizar Codep/PR-4.

12h – Apresentação da Oficina Dança de Salão do Programa Humanizar da Codep/PR-4.

14h – Apresentação da Oficina de Teatro do Programa Humanizar Codep/PR-4.

16h – Apresentação da Oficina de Música do SINTUFRJ.

16h30 – Apresentação da Oficina de Dança do Salão do SINTUTFRJ.

Das 17h às 19h – Música de todas as épocas.

Em parceria com a Pró-Reitoria de Pessoal, o SINTUFRJ comemorará o
Dia do Servidor Público nos dias 29 de outubro e 5 de novembro. A progra-

mação conjunta constará de palestras sobre assuntos de interesse geral,
prestação de serviço e de atividades culturais.  Veja a programação:

a Divisão de Saúde do Trabalhador
(DVST) estará atendendo a categoria

com aferição de pressão, glicemia,
etc. A equipe de cabeleireiros Edson

Freitas montará um stand para corte
de cabelo  e escova; outros profissio-

nais farão sobrancelha de rena; e a
Contém 1 Grama maquiagem.

O maior estacionamento
pago do campus do Fundão – o
do Centro de Tecnologia – está
em processo de licitação pública.
São 13 áreas que perfazem um
total de 31 mil m², em que o
preço a ser cobrado será um só. A
informação é do superintendente
do Centro de Tecnologia (CT),
Hilton Magalhães. Segundo ele,
o pagamento é necessário para
cobrir os custos operacionais.

“O problema dos estaciona-
mentos no campus é sério, sobre-
tudo no CT. É um clamor da co-
munidade do CT para que haja
uma solução. A situação como
está, reconhecemos, não é boa”,
avalia o superintendente. Segun-
do ele, já houve exigências do
Tribunal de Contas da União
(TCU) para adaptações em rela-
ção à licitação do estacionamen-
to. “Por isso, o Conselho de Coor-
denação do Centro tomou uma
decisão e organizamos um pro-
cesso”, explica.

Mas tal decisão também não
foi tomada sem consulta à co-
munidade, conforme justifica o

Estacionamentos do CT terão licitação para cobrança
superintendente: “É importante es-
clarecer que houve uma pesquisa
feita com a comunidade acerca do
pagamento ou não do estaciona-
mento e ela aprovou o pagamen-
to.” Hilton diz que a situação pro-
blemática dos estacionamentos no
campus é antiga, por isso a dificul-
dade em se achar soluções.

Atualmente, dos estacionamen-
tos pagos no CT, mensalmente R$
5.300 vão para a Decania para con-
tribuir com a manutenção da in-
fraestrutura do Centro;   R$ 1.370
para o Centro Acadêmico de Enge-
nharia e o mesmo valor para o Dire-
tório Acadêmico de Química. Todo
o complexo comporta hoje duas mil
vagas aproximadamente, segundo
estimativa de Hilton.

A licitaçãoA licitaçãoA licitaçãoA licitaçãoA licitação
Aproximadamente há três me-

ses a superintendência enviou co-
municado à Reitoria e esta se en-
gajou para a solução do problema.
“O interesse da Reitoria é o de aten-
der a comunidade, sobretudo a do
CT”, diz Hilton. Foi montada en-
tão uma comissão integrada pelo

decano, superintendente, prefeito e
vice-prefeito com a assessoria da
CET-Rio.

De lá para cá reuniões foram
realizadas e organizado o processo
já propondo um edital com os as-
pectos legais e técnicos necessários.
Em julho foi aberto o processo ofi-

cialmente na Reitoria solicitando
o encaminhamento ao setor com-
petente. A proposta foi então para a
Procuradoria da universidade para
avaliação dos aspectos jurídicos. O
superintendente informa ainda
que há duas semanas houve uma
reunião com os procuradores ad-

junto e federal e também com o
assessor do Setor de Convênios do
Gabinete do Reitor. Nesta reunião
foram feitas algumas observações
e estabeleceram-se consensos. “As-
sim, o processo está tramitando.
Após a sua aprovação, o próprio
CT fará a licitação através da Co-
missão Permanente de Licitação”,
complementa Hilton.

Segundo ele, a decana do
CCMN se interessou em participar
do processo e os dois centros estão
juntos nesta licitação. O CCMN,
de acordo com Hilton, apresenta
uma área para licitação de 9 mil
m². E a ocupação para todos os
carros será padronizada.

“Temos a expectativa de re-
solver este problema o mais rápi-
do possível. O estacionamento é
um forte clamor da comunida-
de. Como estamos no final do
ano, esta expectativa é a de que
no ano letivo de 2010 teremos
resolvido a questão. O objetivo é o
de que este processo seja amplo e
claro, atendendo, assim, as ne-
cessidades da comunidade”, ex-
plica o superintendente do CT.

SUPERINTENDENTE DO CT, Hilton Magalhães

Foto: Cícero Rabello
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“Gracias, Mercedes,“Gracias, Mercedes,“Gracias, Mercedes,“Gracias, Mercedes,“Gracias, Mercedes,
que nos ha dado tanto”que nos ha dado tanto”que nos ha dado tanto”que nos ha dado tanto”que nos ha dado tanto”
O governo brasileiro lamen-

tou a morte da cantora argentina
e agradeceu por sua contribuição
à música e à vida. “Gracias, Mer-
cedes, que nos ha dado tanto!”,
disse o ministro da Cultura, Juca
Ferreira, em espanhol, em nota
oficial. Ele destacou a voz incom-
parável e o comprometimento de
Mercedes Sosa com a arte ibero-
americana e ressaltou que sua voz
potente rompeu fronteiras e trans-
mitiu ensinamentos além de ter-
ritórios e bandeiras. “Com Mer-
cedes Sosa aprendemos o quanto
temos para compartilhar com
povos e nações. Ela nos deu senti-
do de lugar, de pertinência a uma
latinidade que nos consagra em
beleza e tragédias comuns”, con-
cluiu o ministro.

Adiós a los cantos de libertad en América Latina

Domingo, 4 de outu-
bro de 2009, ficará para
sempre na lembrança
daqueles cuja trajetória
de vida tem sido a luta
pela dignidade dos po-
vos pobres e oprimidos
da América Latina. Nes-

se dia, a voz da La Negra
— Haydée Mercedes Sosa
—, a maior interprete da
dor,  sonhos e esperanças
do nosso Continente, emu-
deceu.

O governo argentino
decretou luto oficial no

país e o corpo da cantora
foi velado no Congresso
da Nação de Buenos Ai-
res. Milhares de fãs, pes-
soas humildes, artistas,
políticos, permaneceram
ao lado do caixão de Mer-
cedes Sosa até terça-fei-

ra, 6, quando o seu corpo
foi cremado.

Mercedes Sosa tinha 74
anos e estava hospitali-
zada desde 18 de setem-
bro devido a problemas
renais e hepáticos. Nas-
cida em San Miguel de

Tucumán, província Ar-
gentina, por sua ascen-
dência ameríndia, do
grupo quéchua, e os lon-
gos cabelos negros, ela
ficou conhecida em seu
país natal pelo apelido
de La Negra.

Negra foi uma das maiores figuras
do canto popular universal.”

“A Argentina chora uma de suas
filhas mais talentosas”, assinalou
o governador da província de Bue-
nos Aires, Daniel Scioli. “Foi a voz
dos que não tinham voz na época
da ditadura e levou a angústia pe-
los direitos humanos na Argentina
a todo o mundo”, declarou o mú-
sico Victor Heredia, cantor e com-
positor de algumas músicas que
ficaram famosas na voz de Merce-
des Sosa, como “Razón de Vivir”.

No dia da morte de La Negra,
em todos os estádios argentinos foi
feito um minuto de silêncio antes
de cada partida de futebol da sétima
rodada do Torneio Apertura 2009 da
primeira divisão. O ídolo Marado-
na, seu amigo, chorou. “Sua voz
levava mensagens de compromisso
social através da música de raiz fol-
clórica, sem prejuízos de somar ou-
tras vertentes e expressões de quali-
dade musical. Seu talento indiscu-
tível, sua honestidade e suas profun-
das convicções deixam uma enor-
me herança para as gerações futu-
ras”, dizia o comunicado da famí-
lia publicado no site da artista

.
Esplêndido MercedesEsplêndido MercedesEsplêndido MercedesEsplêndido MercedesEsplêndido Mercedes 
A carreira artística de Mercedes

Sosa, reconhecida mundialmente,
foi marcada pelo engajamento po-
lítico de afirmação da liberdade cul-
tural latino-americana. Pesquisa-
dora criteriosa e comprometida, sem-
pre valorizou composições popula-
res da música de seu povo e do nosso
continente, tornando-se referência,
como intérprete, de canções de
Atahualpa Yupanqui, Vicor Jará,
Pablo Neruda, Violeta Parra, Milton
Nascimento, Pablo Milanes, Chico
Buarque e muitos outros. Foi uma
das grandes expoentes da Nueva Can-
ción, movimento musical dos anos
60, com raízes africanas, cubanas,
andinas e espanholas.

Sua voz nunca se calou, mes-
mo nos momentos mais duros das
sanguinárias ditaduras militares
que se instalaram na Argentina e
em vários outros países da América
Latina, como Brasil e Chile. Por
esta razão foi presa e depois banida
da Argentina, vivendo no exílio de
1979 a 1982. Foi premiada inter-
nacionalmente, sendo designada
Embaixadora da Boa Vontade da
Unesco para a América Latina e o
Caribe.

Único caminhoÚnico caminhoÚnico caminhoÚnico caminhoÚnico caminho 
Em sua apaixonada busca artís-

tica, Mercedes Sosa incursionou no
rock, ao lado de músicos populares
como Charly Garcia, Fito Paez e Leon
Gieco. Recentemente ela lançou o
álbum duplo Cantora e foi indica-
da este ano para o Grammy latino
por melhor álbum e melhor canto-
ra de álbum folclórico. Neste traba-
lho Sosa dividiu espaços com artis-
tas como Joan Manuel Serrat, Luiz
Alberto Spinetta, Caetano Veloso,
Shakira, Gustavo Cerati, Charty Car-
cia, Calle 13 e Joaquim Sabina. O
palco, Mercedes já compartilhou
com dezenas de cantores: Raimun-
do Fagner, Luciano Pavarotti, Sting,
Lucio Dalla, Nana Mouskouri, An-
drea Bocelli, Joan Baez, Gal Costa...

Mercedes Sosa era considerada
uma das maiores difusora da obra
da cantora e companheira chilena
Violeta Parra, depois de transfor-
mar “Gracias a la vida” em seu
tema emblemático.

“Como vocês sabem, ‘Gracias a
la vida’ é uma canção nossa, mas
também universal. Há múltiplos
artistas de vários países que a grava-
ram e a tornaram famosa, e uma
destas é Mercedes Sosa”, disse a pre-
sidente do Chile, Michele Bachelet.

“Nasci em Tucumán
e vivo em Buenos
Aires. Sou cantora.
Sou viúva. Tenho um
filho, Fabián Ernesto,
e duas netas. Dirijo
um Audi pequeno.
Fiquei muito doente
e me reencontrei
com Deus. Sou
progressista. Sou
embaixadora da
Unicef” — se
autodefiniu
Mercedes Sosa em
uma entrevista em
2000.

“A Secretaria de Cultura da
Nação se despede com profundo
pesar de Mercedes Sosa, La Negra,
uma das mais transcendentais re-
presentantes da cultura argentina
no mundo”, afirmou Jorge Cos-
cia, secretário de Cultura, assegu-
rando que “sua voz é única e será
para sempre inesquecível”. Ele
ainda acrescentou: “Dona de um
repertório comprometido com a
identidadelatino-americana e
mulher de sensibilidade social, La

ÚLTIMAPÁGINA

Gracias a la vida
COMPOSIÇÃO DE VIOLETA PARRA E IMORTALIZADA NA VOZ

DE  MERCEDES SOSA

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que, cuando los abro,
perfecto distingo lo negro del blanco,
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído que, en todo su ancho,
graba noche y día grillos y canarios;
martillos, turbinas, ladridos, chubascos,
y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados;
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,
y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio el corazón que agita su marco
cuando miro el fruto del cerebro humano;
cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto,
y el canto de ustedes que es el mismo canto
y el canto de todos, que es mi propio canto.

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Graças à vidaGraças à vidaGraças à vidaGraças à vidaGraças à vida
“Obrigado à vida que me tem dado tanto
deu-me o riso e deu-me o pranto
assim eu distingo a felicidade da tristeza,
os dois materiais de que é feito o meu canto
e o canto de todos, que é o meu próprio canto”


