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Nesta quarta-feira, 4 de novembro,
às 10h, no hall da Reitoria

ASSEMBLEIA GERAL

Pauta: Informes e eleição de delegados à Plenária Estatutária da Fasubra. Após a assembleia,
reunião com os caravaneiros ao Encontro Nacional dos Aposentados da Fasubra.

Quinta-feira, 5
de novembro,
das 9h às 21h

II Feira de Talentos e show de
Jorginho do Império e convidados,
em comemoração ao centenário de
Mano Décio da Viola.

Com estas atividades, o SINTU-
FRJ e a Pró-Reitoria de Pessoal
encerram as homenagens aos ser-
vidores públicos da UFRJ. A Feira
de Talentos é o espaço para a cate-
goria manifestar sua veia artística e
cultural. Veja a programação com-
pleta.

Pilotis da Reitoria
Às 9h, abertura oficial pelo reitor,

PR-4 e SINTUFRJ, e apresentação
do coral do Programa Humanizar da
Codep.

Das 12h às 16h30 – Apresentação
das oficinas de dança de salão e
teatro do Programa Humanizar da
Codep; das oficinas de música e de
dança de salão do SINTUFRJ.

Às 17h – Show comemorativo ao
centenário de Mano Décio da Viola,
com a participação das cantoras An-
dréa Caffé e Conceição de Almeida
e banda; do casal de mestre-sala e
porta-bandeira, passistas, ritmistas
e baianas da Escola de Samba Impé-
rio Serrano.

Hall dos elevadores
Das 12h às 17h – Apresentação

das oficinas de tango, dança do
ventre e de música do Programa
Humanizar da Codep.

Reduz para 40 que o
Brasil aumenta

A 6ª Marcha da Classe Trabalhadora pela
redução da jornada de trabalho, mas sem
mexer nos salários, quarta-feira, 11 de no-
vembro, em Brasília, organizada pela CUT e
outras centrais sindicais, terá o reforço de
trabalhadores da UFRJ: o SINTUFRJ não abre
mão desta bandeira de luta.



2 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 885 - 3 a 8 de novembro de 2009 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Ednea Martins, Jeferson Salazar e Nivaldo Holmes   / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação
/  Edição: Ana de Angelis /  Reportagem:  Ana de Angelis, E. A. C. e Regina Rocha  /  Secretária: Katia Barbieri  /  Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto /  Diagramação:
Luís Fernando Couto e Jamil Malafaia  /  Ilustração: André Amaral   /   Fotografia: Cícero Rabello  /   Revisão: Roberto Azul   /  Tiragem: 11 mil exemplares / As matérias
não assinadas deste jornal são de responsabilidade da  Coordenação de Comunicação Sindical  / Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação.
Fax: 21 2260-9343. Tels.: 2560-8615/2590-7209, ramais 214 e 215.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61

DOIS PONTOS

As últimas decisões para
a realização da Copa
Fasubra foram
aprovadas na reunião da
comissão organizadora
da competição na sexta-
feira, 23 de outubro, com
a participação do
coordenador de Políticas
Sociais da Fasubra, Luiz
Mascena. O torneio
ocorrerá de 4 a 11 de
dezembro, no Rio de
Janeiro.

Uma das definições foi dividir entre as
quatro entidades que compõem a comis-

Entidades organizadoras buscam patrocínio para reduzir custos dos participantes

Copa Fasubra Zumbi dos Palmares
são organizadora (SINUTFRJ, Sintur,
Sintuff e Assunirio) a tarefa de conseguir
patrocinadores que cubram parte (1/4)
do valor das despesas da Copa.

Com a ajuda de patrocinadores, a
comissão acredita que será possível até
mesmo isentar os participantes do pa-
gamento da taxa de R$ 250,00, que in-
clui a participação do atleta nos jogos e
todas as suas despesas com a alimenta-
ção. Transporte e alojamento dos mes-
mos são por conta das entidades sindi-
cais participantes.

A Coordenação de Esporte e Lazer do
SINTUFRJ empenha-se em conseguir aco-
modações confortáveis e próximas dos
locais das competições. Veja na página
do SINTUFRJ na internet algumas op-
ções de alojamento (www.sintufrj.
org.br).

A Escola de Belas Artes (EBA)
elegerá nova direção de 10 a 12
de novembro, das 11h às 15h. Até
o momento apenas uma chapa
está inscrita, a “Terra à vista”,
encabeçada pelo atual vice-dire-
tor da instituição, Carlos Terra.
O sistema de voto é universal,
com a participação de professo-
res, técnicos-administrativos e
alunos.

Para sair vencedora a chapa
precisa de 2 votos. A eleição ocor-
rerá no hall dos elevadores do
prédio da Reitoria.

EBA elegerá nova direção Cineclube da CUT-RJ

HU precisa de
sangue
O Serviço de Hemoterapia do Hospi-
tal Universitário Clementino Fraga
Filho, na Cidade Universitária, ne-
cessita com urgência de sangue. Os
doadores devem se dirigir ao setor,
no 3º andar da unidade, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 13h30.
Podem doar sangue homens e mu-
lheres saudáveis, entre 18 e 65 anos
de idade e com peso acima de 50
quilos. O sangue será testado para
vírus de hepatite B e C, doença de
Chagas, sífilis e aids. Os resultados
serão conhecidos pelos voluntários
30 dias após a doação.
Os doadores do sexo masculino po-
dem voltar à coleta em 60 dias; as
mulheres em 90 dias. Não podem
doar sangue usuários de drogas,
além de pessoas expostas a doenças
como aids, hepatites ou outras trans-
missíveis através de contato sexual.

Concurso
selecionará Hino
da UFRJ

O Centro de Letras e Artes (CLA)
abre no dia 15 de novembro o perí-
odo de inscrição para os candida-
tos que participarão do concurso
para a escolha do hino da univer-
sidade. O concurso é composto de
duas etapas: a primeira escolherá
a composição da letra do hino e
vai até 15 de janeiro; a segunda
etapa será de 5 de abril a 5 de
junho de 2010. Os concorrentes
poderão inscrever até duas obras
em cada etapa.

Semana da
FAU 2009

De 4 a 6 de novembro, no audi-
tório Archimedes Memória, prédio
da Reitoria. O evento conta com a
participação de professores e alunos
da Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo (FAU) e de convidados ex-
ternos. Este ano os eixos temáticos
são: “A trajetória histórica da luta
pelo direito à habitação”, “A situa-
ção atual da problemática da habi-
tação de interesse social” e “Pers-
pectivas de transformação”.

Encontro de ONGs
e de pacientes

A Comissão de Direitos do Pa-
ciente do HUCFF realiza de 4 a 6 de
novembro o IV Encontro de Ongs e
o VIII Encontro de Pacientes. Os
eventos serão realizados na unidade
hospitalar e o tema é “Da forma-
ção ao atendimento – Espaço de
participação do usuário”.

A Central inaugurou na se-
mana passada o Cinecut, um
projeto de cinema e debate iti-
nerante, que será realizado a
cada duas ou três semanas em
um sindicato cutista.

O lançamento do Cinecut foi
com a exibição do filme Sicko,
de Michael Moore, no Sisejufe,
acompanhado de debate sobre
Saúde Pública Universal com
um especialista na área.

Na sessão do Conselho Universi-
tário de quinta-feira, 29 de outubro,
os estudantes reivindicaram a aber-
tura da urgência e emergência no
HU e o atendimento à comunidade
da UFRJ. Também solicitaram a
disponibilização e divulgação de
um número de telefone para aten-
der aos chamados da universidade.

Mais bolsas e concursos —Mais bolsas e concursos —Mais bolsas e concursos —Mais bolsas e concursos —Mais bolsas e concursos —
Também nessa sessão do Consuni a
pró-reitora de Extensão, Laura Ta-
vares, comemorou a aprovação de
projeto de lei que permite a conces-
são de bolsas (suspensa pelo Tribu-
nal de Contas da União) de Exten-
são Acadêmica para estudantes uni-

IPPMG em festa
No dia 18 de novembro, o Ins-

tituto de Puericultura e Pediatria
Martagão Gesteira (IPPMG) co-
memora 30 anos de atividades do
Laboratório Materno-Infantil.
Mesa-redonda, homenagens e co-
quetel, reunindo os profissionais
da unidade, marcarão a data.
A programação festiva come-
ça às 9h, no anfiteatro no-

bre do IPPMG.
Como parte das

comemorações, na
quarta-feira, dia 4, às

11h, o Instituto inau-
gura as novas instalações do

Setor de Emergência César Corrêa
Bevilacqua, da Central de Acolhi-
mento, e o Núcleo Transdiscipli-
nar de Investigação em Saúde da
Criança e do Adolescente. O evento
ocorre no salão nobre do IPPMG.

Reunião de aposentados
Será no dia 25 de novembro, às 10h, na subsede sindical.

ConsuniConsuniConsuniConsuniConsuni
Estudantes  querem emergênc ia  para todos

versitários, técnicos-administrativos
e professores. A UFRJ financiava 500
bolsas com recursos próprios.

Segundo Laura Tavares, as bol-
sas fazem parte da política de de-
mocratização de acesso e perma-
nência de estudantes da UFRJ. Ela
informou também que foi aprova-
do na Câmara dos Deputados, no
dia 21 de outubro, o Projeto de Lei
nº 1.746/2007 (do Executivo), que
cria 8.400 cargos, no âmbito do
Ministério da Educação, a serem
distribuídos entre as instituições fe-
derais de ensino superior: 5 mil
cargos de técnicos-administrativos
e 2.800 de  docentes.



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 885 - 3 a 8 de novembro de 2009 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 3

HOMENAGEM

Um dia especial dedicado à categoria
Música, reflexão, debate, cui-

dados com a beleza e confraterni-
zação foram os eventos que marca-
ram o primeiro dia de comemora-
ção pelo Dia do Servidor Público,
organizada pelo SINTUFRJ e pela
Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ,
na quinta-feira, 29 de outubro, no
auditório do Quinhentão (CCS).
Participaram dezenas de trabalha-
dores, inclusive aposentados. As ho-
menagens aos técnicos-administra-
tivos e professores prosseguem na
próxima quinta-feira, 5 de novem-
bro, com atividades no pilotis da
Reitoria, das 9h às 21h .

As vozes dos 19 técnicos-admi-
nistrativos de diversos setores da
universidade, que compõem o co-
ral do Programa Humanizar da
Codep (PR-4), entoando clássicos
da Bossa Nova, sob a regência e o
teclado de Bianca, abriram as fes-
tividades. A palestra competente e
o depoimento pessoal emociona-
do da ouvidora-geral da UFRJ,
Cristina Riche, cuja trajetória na
universidade começou aos 17 anos
de idade, nas salas de aulas e no
movimento estudantil, comple-
taram a manhã especial de ho-
menagens aos trabalhadores da
instituição.

Na parte da tarde, o ex-presi-
dente da Asufrj, Ronaldo Lobão,
pontuou o papel do servidor pú-
blico na sociedade brasileira, em
particular os profissionais a ser-
viço da educação pública de qua-
lidade e gratuita, e fechou com
maestria o dia especial dedicado
aos trabalhadores. Lobão – que é
uma das memórias vivas e caras
das lutas da categoria por respei-
to, dignidade, melhores condi-
ções de vida e de ocupação dos
espaços nas Ifes – fez o resgate
histórico dessa trajetória inicia-
da na década de 1980. Tantas
emoções (saudades dos tempos
que não voltam e o chamado às
lutas que virão) foram costura-
das com um vigoroso e coletivo
“parabéns pra você” com bolo e
refrigerantes.

DDDDDefesa de direitosefesa de direitosefesa de direitosefesa de direitosefesa de direitos
O coordenador-geral do SIN-

TUFRJ, Francisco de Assis, em
nome da diretoria da entidade
deu as boas-vindas aos trabalha-
dores presentes ao auditório do
Quinhentão. “A direção sindical
agradece a todos vocês pela pre-
sença, em especial aos integran-
tes do coral, que deixaram seus
afazeres para estar conosco, se-
lando essa harmonia entre a en-
tidade e a PR-4 em prol dos inte-

 Evento do Sindicato e PR-4 mobiliza para lutas futuras e relembra passado histórico do movimento
Fotos: Cícero Rabello

MESA DE ABERTURA: Dulce Machado, Vera Lúcia e Francisco de Assis, e Roberto Gambine

Avançar nas lutas
O superintendente de Pessoal, Roberto Gambine, que também estava presente representando o

reitor Aloísio Teixeira e o pró-reitor de Pessoal Luiz Afonso Mariz, impedidos de comparecerem por
não poderem faltar à sessão extraordinária do Consuni, ainda sob o impacto da brilhante apresenta-
ção do coral do Programa Humanizar, afirmou que aquela experiência exemplificava o objetivo da
PR-4 de despertar os talentos dos servidores, impossíveis de serem manifestados no cotidiano da
universidade, pois “o nosso dia a dia é feito de luta, mas o momento era de celebração, debate e de
preparação para novas lutas.”

Segundo Gambine, a ideia de servidor público vem da Grécia, que entendeu que para haver
democracia era necessário oferecer a todos os cidadãos o acesso a serviços básicos; diferente das leis de
mercado que favorecem apenas os que têm e o resto que se vire. “Portanto”, completou, “o serviço
público é um ideal democrático e os servidores não são serviçais.”

Na linha do pensamento exposto pelos dirigentes sindicais, Roberto Gambine afirmou que a
estratégia utilizada para o enfraquecimento e desmonte do serviço público é também de jogar
conflitos. “Não podemos romper a aliança com nós mesmos; mas fortalecer o sentimento de defesa
existente em cada um de nós e valorizar nosso papel na sociedade. Precisamos descobrir nossos
talentos, não perder o ânimo, enfrentar as adversidades e avançar na plataforma de luta e na
democracia para o nosso povo”, frisou.

resses da categoria, como tam-
bém à comissão organizadora
deste evento”, saudou o sindica-
lista. Assis lembrou que naquele
dia a universidade também vivia
um momento importante no
Conselho Universitário com a
votação prevista do Plano Dire-
tor 2020, e que a entidade parti-
cipava do projeto de uma nova
UFRJ com propostas, incluindo
a elaborada pelos aposentados.

“O Sindicato iniciou as co-
memorações pelo Dia do Servi-
dor Público com uma agenda po-
lítica, que foi a semana de luta
em defesa da carreira, culminan-
do nestas atividades com a PR-
4”, resgatou Francisco. Mas o
principal recado do sindicalista
aos técnicos-administrativos foi
chamar a atenção para o “neces-
sário retrospecto político do pa-
pel do servidor. “Nosso estado
constante é sofrer massacres;
hoje urge lutar pela aplicação
integral da Lei da Carreira, que,
na visão do secretário de Recur-
sos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão, Duvanier Ferreira, é um
ponto fora da curva. Porém, essa
carreira marca a nossa bandeira
de luta contra os que nos consi-
deram serviçais. Esta é uma das
razões que nos levam a abraçá-
la”, afirmou o coordenador-ge-
ral do SINTUFRJ.

A violência imposta aos ser-
vidores aposentados, principal-
mente aos que recorreram ao be-
nefício por invalidez, e o futuro
sombrio para quem está na porta
da aposentadoria, em virtude das
reformas ocorridas na Previdên-
cia Social, foram citados por
Francisco de Assis. “Esse fato e os

rumos tomados pelo atual go-
verno devem servir de alerta para
todos nós. Cabe-nos mudar a le-
gislação em vigor que mexe com
os nossos direitos. O momento
não é só  festivo, mas de reflexão.
O Sindicato somos todos nós”,
reafirmou o dirigente.

A coordenadora de Cultura e
Lazer do SINTUFRJ, Dulce Macha-
do, mestre de cerimônia do even-
to, fez a leitura do histórico do
Dia do Servidor Público, oficial-
mente comemorado em 28 de ou-
tubro. A data foi criada por Getú-
lio Vargas pela Lei nº 1.711, em

1952. A coordenadora de Políti-
cas Sindicais, Vera Lúcia, que
fez parte da mesa, afirmou: “Es-
pero que este dia seja de reflexão
para que comecemos a nos posi-
cionar na sociedade consideran-
do o contexto histórico passado
e presente.

O TOM DA BOSSA: sob a regência de Bianca, o coral de funcionários da universidade interagiu com a plateia
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serão retirados. Em 2011,
coloco fraternalmente
que se dará uma luta
contra a fragmentação,
carreira, relações de tra-
balho, estagnação, Reu-
ni, etc. Uma árdua con-
juntura se aproxima e
muito fortemente selará
destinos. Seremos traga-
dos pelas novas propos-
tas do governo construí-
das para a universidade
a partir de 2011, que es-
tão voltadas para uma
transformação total-
mente perniciosa?

PALESTRAS & DEBATES

A exposição da ouvidora-geral da
UFRJ, Cristina Riche, sobre o tema
foi uma tarefa desempenhada com
emoção. Ela é a autora do projeto de
implantação desse canal que leva a
voz do público interno e externo ao
gestor da instituição, e demonstrou
na palestra à categoria como consi-
dera vital assegurar esse espaço demo-
crático para o exercício da cidadania
na universidade.

Para reforçar conceitos de cida-
dania, Cristina relembrou fatos per-
sonificados por figuras que contri-
buíram para a construção da demo-
cracia na instituição, como o ex-rei-
tor Horácio Macedo, que ficou na
lembrança de uma líder comunitá-
ria do Complexo da Maré como

“Ouvidoria e direito público”
“aquele que destruiu os muros invisí-
veis que separavam a universidade da
sociedade”.

Na definição de Cristina, Ouvi-
doria é uma instituição de democra-
cia participativa de inclusão social, e
que chegou ao Brasil na época da
colônia (1548). Mas somente nos fins
dos anos 80 é que se notabilizou como
instrumento de fato a serviço do bem-
estar social do coletivo, quando, se-
gundo a ouvidora, se constroem os
microssistemas de defesa dos cida-
dãos, como o Código de Defesa do
Consumidor, por exemplo.

Com os direitos da quarta gera-
ção, no fim do século XX, cresce a
preocupação com a questão dos direi-
tos da pessoa humana, e o conceito de

felicidade se introduz nas ouvidorias.
“A felicidade tendo como base a sabe-
doria. Exemplo: sem extensão, a uni-

Cristina Riche: “A Ouvidoria leva a voz do cidadão ao gestor”

Fotos: Cícero Rabello

“Servidor público na atualidade”
Esta palestra com o ex-presi-

dente da Asufrj e ex-dirigente da
Fasubra, Ronaldo Lobão, encer-
rou a programação em come-
moração ao Dia do Servidor, no
auditório do Quinhentão, quin-
ta-feira, 29. O aposentado Djal-
ma Cabral, com a participação
da coordenadora de Educação e
Cultura do SINTUFRJ, Dulce
Machado, leu para os presentes
o “Hino ao servidor”, criação li-
terária de sua autoria. Depois
houve a confraternização da ca-
tegoria.

 Ronaldo Lobão foi técnico-
administrativo da UFRJ, e de-

Dois personagens do movimento historiciado por Lobão, Isaias Gonçalves Bastos e Djalma Cabral, deram
suas opiniões sobre a palestra. “A mesa foi excelente. Deu uma contribuição importante para a reflexão do
militantes antigos e para os mais novos que não conhecem a história do movimento dos servidores da UFRJ.
Com a particularidade de que o companheiro Ronaldo Lobão é um dos poucos que tem a tranquilidade de
colocar as questões nuas e cruas, da maneira como elas realmente são”, afirmou Isaias.

“Ele nos levou a refletir e avaliar o papel do servidor público perante a sociedade. Naquela época tínhamos
apoio da sociedade, mas isso mudou, porque o próprio sistema investiu fortemente para o desmonte do serviço
público e o Estado se distanciou de suas obrigações. Associação e sindicato, outra questão colocada, têm
significados diferentes, mas depende também da forma como são geridos”, avaliou Djalma.

Não foi só com formação a preocupação do Sindicato. Durante o dia
inteiro houve atividades de promoção da saúde e de embelezamento. A
equipe da Divisão de Saúde do Trabalhador (DVST)aferiu pressão, mediu
glicose e fez pesagem dos participantes. Um salão de beleza foi montado
para corte de cabelo, escova e sobrancelhas de henna.

A diretora do Instituto de Nutrição, Elisabeth Acioly, aproveitou para fazer
suas sobrancelhas. “Foi muito interessante a união da política, cultura e lazer.
Mobilizou as pessoas do ponto de vista político e ofereceu outras atividades,
prestigiando profissionais de ONGs, culminando com a confraternização.
Esta é uma boa forma de aproximar as pessoas”, declarou.

Maria Imaculada, assistente administrativa do setor de Recursos Hu-
manos do CCS, e Loise Guida, chefe da Secretaria Acadêmica da Faculdade
de Farmácia, não se continham de felicidade. Orgulhosas, exibiam o novo
visual. “Assisti a todas as palestras. O evento foi bem organizado e aproveitei
tudo. Cortei cabelo, fiz escova e sobrancelha” , disse Loise. “O Sindicato deve
fazer isso todo ano. As funcionárias agradecem. Adorei! ”, completou Maria.

versidade não cumpre seu papel, que
é tornar prático o conhecimento”,
ensina Cristina Riche.

Como ouvidora-geral da univer-
sidade, Cristina afirma que o órgão
representa os cidadãos em seus an-
seios, e ouvir as pessoas é muito im-
portante, “mas do que saber falar
numa democracia”, resume. “Numa
instituição pública, a Ouvidoria exis-
te para mitigar o déficit de cidada-
nia; não tem nenhum poder e nem
decide nada, e não é um serviço de
atendimento ao cliente, como o SAC,
nem se confunde com Corregedoria.
É um fórum para que o cidadão dê
sua contribuição para o diagnóstico
de uma situação e proponha. É como
um remédio constitucional de com-
bate a uma patologia social, como
a apatia política, por exemplo”, de-
finiu Cristina Riche.

pois de se aposentar formou-se
antropólogo e hoje é professor
da Universidade Federal Flumi-
nense (UFF).  Ele  fez um histó-
rico do movimento da categoria
iniciado na década de 1980 apre-
sentando sua visão sobre o servi-
ço público e o papel dos técni-
cos-administrativos nas univer-
sidades. Relatou a tentativa de
se criar um sindicato estadual e
levantou questionamentos sobre
a identidade do servidor públi-
co, do servidor da universidade,
sua relação com a sociedade, o
corporativismo da categoria, o
papel do dirigente sindical e o

próprio futuro do movimento
desta categoria e da universida-
de pública.

O palestrante foi provocador
e brilhante. Seus pensamentos
despertaram  elogios e instigou
seus críticos. Emocionado em re-
tornar à UFRJ, relembrar fatos e
mostrar sua experiência, Ronal-
do Lobão deixou o seu recado:

“Somos servidores da univer-
sidade pública brasileira e não
prestamos atenção no que está
em jogo e nas ações em curso. O
governo, com total apoio da so-
ciedade, passará o rodo. Conge-
laram direitos, e mais direitos Ronaldo Lobão

Isaias Gonçalves Bastos Djalma Cabral

Saúde e beleza
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  HUCFF

Nova direção é eleita na próxima semana
Terça-feira, 3, candidatos debatem com a categoria; quinta-feira, 5, com os três segmentos

Os dois candidatos à
direção geral do Hospital
Universitário Clementino
Fraga Filho (HUCFF),
José Marcus Raso
Eulálio, vice-diretor da
Faculdade de Medicina,
e Alexandre Pinto
Cardoso, atual diretor do
HUCFF, estão em reta
final de campanha. Nesta
terça-feira, 3, os dois
debatem com os
técnicos-administrativos
em educação, das 10h
às 12h, no auditório
4E44 do hospital, 4º
andar, na Cidade
Universitária. Na quinta-
feira, 5, o debate é com
os três segmentos, no
mesmo horário e local.
A eleição será realizada
nos dias 10, 11 e 12 de
novembro e a apuração
será feita no dia 13, a
partir das 10h, no
auditório Alice Rosa –
12º andar. Apesar de o
HUCFF concentrar o
maior número de
técnicos-administrativos
da universidade –, no
colégio eleitoral são
2.585 – esta consulta não
utilizará o critério da
paridade, conforme já
ocorre em muitas
unidades, o que inclusive
valeu em eleições
passadas do próprio HU.
O peso atribuído a cada
uma das categorias será
de 70% para docentes,
15% para técnicos-
administrativos e 15%
para alunos. O resultado
será encaminhado ao
Conselho de
Administração do
HUCFF para
homologação da nova
direção para a gestão
2010-2013.
Confira suas propostas
e opiniões.

Alexandre Pinto Cardoso
Foto: Cícero Rabello

O atual diretor
concorre ao
segundo mandato.
Conselheiro da
Associação
Brasileira de
Hospitais
Universitários
(Abrahue), é
professor-adjunto
da Faculdade de
Medicina, possui
doutorado em
Clínica Médica
pela UFRJ e tem
experiência com
ênfase em
Pneumologia.

“A volta por cima” é o slo-
gan de sua campanha, em
cuja plataforma assume pe-
rante os técnicos-administra-
tivos o compromisso de apro-
fundar a capacitação profis-
sional; lutar para o atendi-
mento diferenciado para o
funcionário (sem concorrên-
cia com os pacientes do SUS),
através da criação de turno
de trabalho específico; aten-
der ao pleito de algumas di-
visões, realizando consulta
para a escolha do diretor e
chefias com participação do
diretor geral com base em cri-
térios éticos e de real compe-
tência técnica.

Como conquistas na dire-
ção do HU, apresenta a amor-
tização da dívida do hospital
com fornecedores e resgate da
credibilidade; gradativo rea-
bastecimento e recuperação
da capacidade operacional do
HU; permanência dos profis-
sionais extraquadros, entre
outras. E de suas realizações:
criação da Neuro UTI; refor-
ma estrutural/equipamentos
de cozinha; modernização e
recuperação de elevadores;
ampliação de leitos de tera-
pia intensiva (CTI); aquisi-
ção de equipamentos de alta
complexidade/contratos de
manutenção; modernização

da rede de informática. Se-
gundo Alexandre Cardoso, ele
conseguiu, por emenda par-
lamentar, recursos para obras
de infraestrutura em valores
nunca obtidos para uma uni-
dade isolada.

Como entende o HU den-Como entende o HU den-Como entende o HU den-Como entende o HU den-Como entende o HU den-
tro do Complexo Hospitalar?tro do Complexo Hospitalar?tro do Complexo Hospitalar?tro do Complexo Hospitalar?tro do Complexo Hospitalar?

Alexandre Cardoso: Alexandre Cardoso: Alexandre Cardoso: Alexandre Cardoso: Alexandre Cardoso: O HU
é um dos hospitais do nosso com-
plexo, o maior deles, único terci-
ário e que pretende trabalhar em
rede somando esforços nas pers-
pectivas de complementaridade
com os demais, respeitando as
individualidades. Dentro do
Complexo, continuará sempre
trabalhando para intensa inte-
gração com as unidades acadê-
micas, já que fomos concebidos
para cumprir esta missão de ser-
mos campo de atuação para o
ensino, pesquisa e assistência ou
extensão das citadas áreas.

O que acha das Funda-O que acha das Funda-O que acha das Funda-O que acha das Funda-O que acha das Funda-
ções Estatais para os HU?ções Estatais para os HU?ções Estatais para os HU?ções Estatais para os HU?ções Estatais para os HU?

Alexandre Cardoso:Alexandre Cardoso:Alexandre Cardoso:Alexandre Cardoso:Alexandre Cardoso: Isto é
matéria vencida na nossa univer-
sidade. O que os HUs necessitam é
orçamentação global do MEC para
a sua adequada performance, e,
claro, continuar com contrato de
metas com o SUS reajustando os
valores e modificando qualitati-
vamente a estrutura do mesmo.
Nestas questões estamos firme-
mente empenhados.

José Marcus Raso Eulálio
Professor-adjunto
da Faculdade de
Medicina em
2006, é o vice-
diretor da
unidade. Foi
médico da
emergência do
HU, tem
experiência na
área de cirurgia
gastrointestinal,
com ênfase em
cirurgia
biliopancreática.
Possui doutorado
em cirurgia geral
pela UFRJ.

As palavras chave do progra-
ma de José Marcus são excelên-
cia, inserção, harmonia, gestão
e integração. Em sua chapa es-
tão como vice-diretora Vera Hal-
foun (professora titular do De-
partamento de Clínica Médica
da FM, diretora da Faculdade de
Medicina em 1990 e decana do
CCS em 1994) e como diretora
da Divisão Médica Lucila Per-
rotta (professora assistente do
Departamento de Clínica Médi-
ca da FM, coordenadora da Uni-
dade Intermediária de 1992 a
2008 e da Cami).

Entre suas prioridades, pro-
põe com urgência: condições de
trabalho; valorização das pesso-
as; desenvolvimento individual
e coletivo; resgaste da estrutura
adequada para os pacientes e es-
tudantes.

Sobre a situação do HUCFF
ele avalia que as consequências
do subfinanciamento, carência
de recursos humanos, sucatea-
mento da estrutura física e difi-
culdades de gestão diminuíram
a capacidade de atendimento, a
qualidade de trabalho e muda-
ram o próprio rumo da institui-
ção. Segundo ele, os profissio-
nais diferenciados e técnico-ad-
ministrativos comprometidos
buscam ânimo nos antigos vín-
culos, mas quase não reconhe-
cem o seu hospital.

Como entende o HU den-Como entende o HU den-Como entende o HU den-Como entende o HU den-Como entende o HU den-
tro do Complexo Hospitalar?tro do Complexo Hospitalar?tro do Complexo Hospitalar?tro do Complexo Hospitalar?tro do Complexo Hospitalar?

José Marcus Raso Eulálio:José Marcus Raso Eulálio:José Marcus Raso Eulálio:José Marcus Raso Eulálio:José Marcus Raso Eulálio:
O HUCFF, como a maior unida-
de hospitalar da UFRJ, tem a
grande responsabilidade de lide-
rar o processo de inserção acadê-
mica das diversas faculdades in-
tegrantes do complexo, possibi-
litando o cumprimento da mis-
são da UFRJ na área da saúde no
cenário nacional. Porém, o Com-
plexo Hospitalar possui um regi-
mento ainda em construção. E a
conclusão deste regimento será
importante para considerações
detalhadas. O HUCFF será a prin-
cipal unidade do Complexo Hos-
pitalar, e, por consequência, a
performance de um influencia-
rá o êxito de ambos.

O Complexo terá a função de
integração das unidades hospita-
lares, com organização e unifica-
ção das demandas comuns. No
final, a otimização destas deman-
das deverá gerar mais recursos para
que os diretores possam cumprir
seu papel, aplicando os mesmos
nas prioridades de cada local.

O que acha da proposta deO que acha da proposta deO que acha da proposta deO que acha da proposta deO que acha da proposta de
Fundação Estatal para o HU?Fundação Estatal para o HU?Fundação Estatal para o HU?Fundação Estatal para o HU?Fundação Estatal para o HU?

José Marcus Raso Eulá-José Marcus Raso Eulá-José Marcus Raso Eulá-José Marcus Raso Eulá-José Marcus Raso Eulá-
lio:lio:lio:lio:lio: O Conselho Universitário da
UFRJ discutiu este tema e se posi-
cionou contrariamente às Funda-
ções Estatais. A minha opinião é
similar à posição do Conselho
Universitário.
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A iniciativa é da Prefeitura da
UFRJ e da Escola Politécnica em
parceria com o Cenpes, o Conselho
de Trânsito e o Detran, que elabo-
raram um programa de aperfei-
çoamento e qualificação profissio-
nal para os envolvidos direta ou
indiretamente com o transporte,
acessibilidade e mobilidade dentro
dos campi da Ilha do Fundão e
Praia Vermelha. Motoristas profis-
sionais que circulam na UFRJ são
cerca de 500, entre servidores e ter-
ceirizados.

A primeira etapa do programa
será a realização do 2º Curso de
Qualificação Profissional Motoris-

 NOTA 10

Motoristas que atendem a UFRJ farão curso
A qualificação é extensiva a estudantes, professores e técnicos-administrativos

ta Nota 10, de 10 a 13 de novembro,
das 8h30 às 13h,  com apoio do
SINTUFRJ. As aulas serão na subse-
de sindical no HU. Os alunos terão
oportunidade de discutir, reciclar e
aprender questões relativas ao seu
ambiente de trabalho, como edu-
cação no trânsito, legislação, dire-
ção defensiva etc.

Visão cidadãVisão cidadãVisão cidadãVisão cidadãVisão cidadã
A meta é trabalhar de forma

educativa todos os indivíduos que
utilizam o espaço físico da univer-
sidade, sejam eles alunos, professo-
res e técnicos-administrativos em
educação. Segundo as coordenado-

ras do curso, Marta Pestana e Eva
Vider, o objetivo é que todos os
profissionais sejam multiplicado-
res de uma visão cidadã de lidar no
trânsito, tanto dentro quanto fora
da universidade. O curso é semes-
tral – o primeiro foi em julho –, e
desta vez os palestrantes são profis-
sionais do Detran e do Conselho de
Trânsito. Os participantes recebe-
rão certificados.

“É uma oportunidade de reci-
clagem e aprendizado para estes pro-
fissionais que não têm tempo e li-
dam com uma rotina estressante”,
diz Marta Pestana, assessora em
Planejamento em Transporte da

Prefeitura Universitária. Segundo ela,
a meta é o curso chegar a todas as
unidades; na Praia Vermelha o curso
é ministrado duas vezes ao ano.

Segundo Eva Vider, professora
de transportes urbanos e econo-
mia dos transportes da Escola Po-
litécnica, “os motoristas profis-
sionais terão uma nova capacita-
ção, com oportunidade de conhecer
as mudanças no código e na legisla-
ção do trânsito. Uma questão que é
fundamental é a educação no trân-
sito, pois a maioria dos acidentes é
por falha humana”. Ela informa
também que todo ano a Escola pro-
move atividade com os calouros.

InscriçõesInscriçõesInscriçõesInscriçõesInscrições
São 60 vagas ,e para participar o

interessado deverá entregar na Divi-
são de Tráfego (Ditraf) da Prefeitu-
ra Universitária (para Maria e/ou
Marta) a ficha preenchida e assina-
da pela direção de sua unidade, dan-
do ciência do seu afastamento das
atividades no período do curso –
tratando-se de servidor da universi-
dade. No caso de empresa terceiriza-
da, o contato deverá ser feito pelo
telefone 2598-9231. A Assessoria de
Planejamento fica no Horto da Pre-
feitura Universitária, sala 1, Divisão
de Tráfego. A autorização deverá ser
entregue até o dia 5 de novembro.

O setor concentra trabalhado-
res com diversas qualificações na
área de segurança, que garantem a
infraestrutura necessária às ativi-
dades de extensão e pesquisa da
UFRJ. Esta é a Divisão de Serviços
Gerais, órgão ligado à Superinten-
dência Geral de Administração e
Finanças (SG-6).

O trabalho é feito por homens
com especialização em combate a
incêndio, mergulho, alpinismo,
escalada etc. No distrito de Pedra
Branca, na Serra da Bocaina, em
Paraty, onde a UFRJ desenvolve pro-
jeto de meio ambiente, os profissi-
onais atuam na área de caçadores,
grileiros e palmiteiros.

Atuação foraAtuação foraAtuação foraAtuação foraAtuação fora
Inclusive, o grupo foi requisi-

tado para dar apoio ao município
quando na última enchente foi
decretado estado de calamidade
pública. “Até o Ibama quer traba-
lhar com a gente”, informa o dire-
tor da Divisão, Mário Gambine.

Nas obras do Pan, esses traba-
lhadores atuaram na montagem
de estruturas de balsas na Lagoa
Rodrigo de Freitas. A Divisão de
Serviços Gerais é integrada por 48
profissionais, mas apenas sete in-
tegram o quadro de funcionários
da UFRJ, o restante é prestador de
serviço. São eletricistas, bombeiros
hidráulicos, pedreiros, serralheiros,
soldadores, vidraceiros e marcenei-
ros.

A falta de vínculo com a uni-
versidade da maioria dos trabalha-
dores é a grande preocupação do
diretor. Ele teme que o problema
que está ocorrendo com os presta-

 TRABALHO

Profissionais que atuam na adversidade
Divisão de Serviços Gerais dá suporte às atividades da UFRJ e também fora dos campi

dores de serviço dos HUs atinja tam-
bém os da divisão. Na opinião de
Mário Gambine, a contratação de
qualquer empresa que ofereça o
“melhor serviço” não suprirá a de-
manda especializada destes profis-
sionais. E se o fizer custará uma
fortuna.

ResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidade
De acordo com Mário Gambi-

ne, os próprios trabalhadores paga-
ram por cursos de capacitação e são
dedicados aos seus afazeres.  A UFRJ,
por sua vez, ao mantê-los, dá opor-
tunidade a moradores das comu-
nidades próximas. “Seria um des-
perdício abrir mão de um grupo de

trabalho altamente especializado
e também uma injustiça. O pesso-
al vem do Conjunto Esperança,
Vila do Pinheiro, Vila Residencial,
Ilha do Governador, informa o di-
retor.

A UFRJ-Mar, projeto de exten-
são multidisciplinar que engloba
várias unidades, é uma das que
mais requisita os serviços da Divi-
são, que também atende ao Polo
Náutico, o Instituto Politécnico de
Cabo Frio, a Divisão de Saúde do
Trabalhador (DVST), Reitoria, o
Centro de Ciências Matemáticas e
da Natureza (CCMN), Instituto de
Química entre outros.

 “É um trabalho que deveria

ser mais divulgado e reconhecido
pela Reitoria”, diz Mário Gambi-
ne. Ele também reclama das con-
dições de trabalho, que não são
nem razoáveis. O local que abriga
a Divisão fica ao lado da Garagem
da UFRJ e as melhorias feitas no
local foram todas obras realizadas
pelos próprios trabalhadores com
sobras de materiais doados.

“Se nós trabalhamos para que
a universidade desenvolva sua fun-
ção social e cumpra as metas do
Programa de Desenvolvimento Ins-
titucional (PDI), por que não va-
lorizar e apoiar esse trabalho? ” –
pergunta o diretor da Divisão de
Serviços Gerais.

EFICIÊNCIA não garante emprego: Dos 48 profissionais do setor, apenas sete não são mão de obra terceirizada
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MÁRIO Gambine
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O Conselho de Ensino de Graduação
(CEG) aprovou na quarta-feira, dia 28, o
edital complementar do Concurso de Aces-
so de 2010. A UFRJ manteve as datas das
provas discursivas da segunda etapa: 9 e 10
de janeiro.

Mas, pelo edital aprovado, todos os can-
didatos inscritos farão as provas discursivas.
É que as notas do Enem, cujas provas dias 5 e
6 de dezembro continuam como primeira
etapa eliminatória do concurso, só devem
ser divulgadas em fevereiro, após a realiza-
ção da segunda fase.

Pelo edital anterior, só fariam a segunda
etapa os 32 mil candidatos mais bem colo-
cados no Enem. Esse número corresponde a
quatro vezes o número de vagas oferecidas no

Mudanças no vestibular da UFRJ
Enem continua valendo como
primeira etapa do concurso

 EDUCAÇÃO

vestibular: 8.254 distribuídas em 133 cursos.
Foram mantidas também as datas dos

testes de habilidade específica, dias 23 e 24
de janeiro. Segundo o site da Comissão do
Vestibular, todos os candidatos inscritos para
cursos que exigem Teste de Habilitação Es-
pecífica (THE) devem fazer os testes.

O que mudaO que mudaO que mudaO que mudaO que muda
As notas das provas serão divulgadas

até 15 de março (e não mais até 12 de
fevereiro); pedidos de revisão devem ser
feitos no dia 16 de março; resultado final
do exame será publicado dia 22 de março.
Mudam também as datas de reclassifica-
ções e matrícula. Detalhes em http://
www.acessograduacao.ufrj.br/

 FUNDÃO

Na sequência de matérias sobre
os estacionamentos na Cidade Uni-
versitária, o Jornal do SINTUFRJ
mostra como funcionam os que
estão  localizados no torno da Rei-
toria e do Centro de Ciências da
Saúde (CCS).

O estacionamento na Reitoria
comporta cerca de 600 carros, é gra-
tuito e conta com dois vigilantes
de uma firma contratada, segundo
informou o administrador do pré-
dio, Ramon de Oliveira.

Os dois vigilantes fazem ronda
também no estacionamento loca-
lizado próximo aos trailers, que
oferece mais de 50 vagas, sem custo
para o usuário.

No CCS, segundo o decano Al-
mir Fraga, há estacionamentos
pagos e gratuitos: nos blocos A e
B (de frente para o HU), são  400
vagas; no bloco I (em frente ao
Banco do Brasil), 200 vagas, to-
das da Decania do CCS e admi-
nistradas pela empresa Manjoan

Estacionamento gratuito é privilégio de poucos
Na Reitoria e CCS há vagas não pagas. Administração terceirizada não evita roubo de veículos

Parqueamento, que cobra R$ 2 dos
usuários. No bloco L, as 162 vagas
são gratuitas, e no K, as 69 vagas são
de uso da administração.

Nos estacionamentos pagos, se-
gundo o decano, há relativa segu-
rança. Já nos gratuitos, não há vi-
gilância. O contrato de terceiriza-
ção, que teve origem em gestões
anteriores, é renovado periodica-
mente. A firma paga um aluguel
por mês pelo uso do espaço físico
no valor de R$ 1.650. “Para nós,
qualquer recurso extra vale a pena.
Mas acho que o valor poderia ser
maior”, pondera Almir Fraga.

Anatomia e BiofísicaAnatomia e BiofísicaAnatomia e BiofísicaAnatomia e BiofísicaAnatomia e Biofísica
Há estacionamentos entre os

blocos F e G (Anatomia e Instituto
de Biofísica), com 175 vagas e o
serviço é terceirizado; e entre os blo-
cos H, I e J, com 300 vagas e admi-
nistrado pelos diretores do Institu-
to de Bioquímica Médica, NPPN,
Microbiologia e o  Departamento

de Farmacologia e Nutrição. Tam-
bém não estão sob administração
da Decania, os estacionamentos do
HU e da Faculdade de Odontologia.

O decano do CCS lembra que
no CT e no CCMN está sendo orga-
nizada licitação para administra-
ção dos estacionamentos. “Minha
ideia é que a Reitoria pudesse lici-
tar segurança para os estaciona-
mentos e estes deveriam ser gratui-
tos. A terceirização garantiria se-
gurança patrimonial e pessoal. Mas
não sei se isso é possível em função
do custo”, disse. A licitação foi dis-
cutida no Conselho Superior de Co-
ordenação Executiva e há suges-
tões para que, com base nos resul-
tados no CT e CCMN, a experiência
se expanda.

Estatística da DisegEstatística da DisegEstatística da DisegEstatística da DisegEstatística da Diseg
De acordo com dados levanta-

dos pela Divisão de Segurança
(Diseg), em setembro foram re-
gistrados sete casos de furto de
automóveis no Fundão: cinco na

área do CT e CCMN e dois em tor-
no do CCS.

O diretor administrativo da Di-
visão, Jorge Trupiano, lamentou o
número alto de ocorrências. Segun-
do ele, os furtos tiveram um evento
nas últimas três semanas de outu-
bro: quase um caso a cada dois dias,
porém a Diseg tem montado estra-
tégias para conter essa investida no
campus. “Nos dois meses anterio-
res, a ronda frequente da vigilância
no campus conseguiu zerar essa es-
tatística”, disse.

No exato momento da entrevis-
ta – por volta das 14h do dia 28
outubro – uma equipe da Divisão
registrava um caso de furto de au-
tomóvel no CT.

A Diseg informou, ainda, que
no estacionamento da Reitoria
as ocorrências referem-se a carros
deixados nas pistas. “A Reitoria é
final de linha e tem guardas. Não
tem muita população flutuante
e os vigilantes acabam associan-

do o carro ao dono”, explica o
diretor, acrescentando que nem
sempre o estacionamento pago
pode significar segurança. Ele
chama atenção para o fato de
que a maioria dos casos na área
do CT ocorreu no estacionamen-
to atrás do bloco, que é pago. “E
não estão roubando carros novos,
mas antigos, conservados e com
kit gás”, explica.

Segundo Trupiano, o senso co-
mum é de que o serviço não tinha
que ser terceirizado ou cobrado,
mas oferecido pela instituição com
seguranças da casa. Por conta dis-
so, ele defende a realização de con-
cursos públicos para aumentar o
efetivo de vigilantes e garantir a
qualificação dos profissionais:
“Nós, que exercemos a profissão há
anos, fizemos concurso, cursos, aca-
demia de tiro e defesa pessoal, estu-
damos para atuar como profissio-
nais. E não vejo esse cuidado com o
pessoal terceirizado.”

REITORIA: vagas gratuitas e vigilância CCS: vagas terceirizadas com relativa segurança j
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Estudantes
ocupam
Consuni

A sessão extraordinária
do Conselho Universitário
(Consuni), realizada dia 29
de outubro e convocada
para discutir a proposta fi-
nal do Plano Diretor, aca-
bou suspensa diante do
ruidoso protesto de estu-
dantes contra o que consi-
deram uma “adesão acríti-
ca da UFRJ, ao Programa
de Apoio a Planos de Re-
estruturação e Expansão
das Universidades Fede-
rais (Reuni).

PLANO DIRETOR



ÚLTIMAPÁGINA

Dia Mundial da Alimentação
une sabores e saberes

Em outubro é celebrado o Dia
Mundial da Alimentação. O objeti-
vo é conscientizar a humanidade
sobre a situação de fome e desnutri-
ção no mundo e promover a luta
contra este flagelo. A UFRJ come-
morou a data em alto estilo, inte-
grando a prática acadêmica à reali-
dade social para promover um be-
líssimo evento: O I Encontro de Sa-
bores e Saberes – iniciativa do Res-
taurante Universitário (RU), da
Agência UFRJ de Inovação e do Ins-
tituto de Nutrição – foi realizado
nos dias 21 e 22 de outubro, no
Restaurante Universitário.

O evento teve exposição de pes-
quisas e trabalhos acadêmicos so-
bre segurança alimentar e nutrição
sustentável, debates, orientação nu-
tricional, oficinas e uma feira – no
jardim do RU, com exposição e ven-
da de alimentos orgânicos cultiva-
dos por produtores familiares do Es-
tado do Rio. Na feira, eles puderam
mostrar não só seus produtos, como
as dificuldades que enfrentam, prin-
cipalmente para o  escoamento da
produção.

Promover o saudávelPromover o saudávelPromover o saudávelPromover o saudávelPromover o saudável
Um  café da manhã, produzido

pela Coordenação de Comunicação
(Coordecom) com a proposta de pro-
mover a alimentação saudável e os
produtos orgânicos, recebeu os con-
vidados na abertura do evento. Além
de representantes institucionais de
governos, estavam presentes os co-
ordenadores do SINTUFRJ Iaci Aze-
vedo, Francisco de Assis, Nivaldo Hol-
mes e Dulce de Lima.

Leonardo Ribas, coordenador do
Fórum Fluminense de Segurança
Alimentar e Nutricional, comen-
tou que via a aproximação da uni-
versidade com a  segurança alimen-
tar como mais um mecanismo de
“empoderamento” dos atores so-
ciais na constituição do sistema de
segurança alimentar e nutricional.
Ele destacou a importância da Lei
nº 11.747, de 16 de junho de 2009,
que determina que 30% do orça-
mento do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação sejam
destinados à aquisição de produtos
da agricultura familiar.

Para Ribas, na medida em que
o RU promoveu o evento que discu-
te a situação destes agricultores, pro-
voca também a discussão na socie-
dade sobre a necessidade de políti-
cas que fortaleçam a agricultura
familiar.

A mesa de abertura foi compos-
ta pelos pró-reitores Carlos Levi, de
Planejamento, e Angela Uller, de

UFRJ abre espaço para
a agricultura familiar
de produtos orgânicos e
anuncia feira quinzenal

Graduação e Pesquisa, pelo diretor
da Agência de Inovação, Ricardo Pe-
reira, pela diretora do Instituto de
Nutrição, Elizabeth Acioly, pela dire-
tora do Sistema de Alimentação, Ná-
dia Carvalho, pela coordenadora de
projetos acadêmicos do Restaurante
Universitário, Lúcia Andrade, e pelo
representante do projeto Capim Li-
mão, o estudante Gabriel Pereira.

Nádia destacou a importância da
Agência UFRJ de Inovação na reali-
zação do encontro, em especial da
coordenadora do setor de Empreende-
dorismo, Iris Guardatti. “Como uni-
dade acadêmica, o encontro de sabe-
res e sabores leva à revisão de concei-
tos”, disse Nádia, agradecendo aos
agricultores que levaram, com al-
gum esforço (porque muitos são do
inte-rior do Estado), seus produtos
para a feira. A coordenadora de Pes-
quisa Acadêmica do RU, Lúcia An-

drade, anunciou que o encontro pas-
sa a fazer parte da agenda oficial da
UFRJ.

Feirinha orgânicaFeirinha orgânicaFeirinha orgânicaFeirinha orgânicaFeirinha orgânica
A enorme tenda em frente ao RU

abrigou produtores, cooperativas e as-
sociações de diversas regiões do Esta-
do que expunham variados produtos
em suas barracas – legumes, verdu-
ras, frutas, grãos, farinhas, compo-
tas... – como a de José Sávio, da Asso-
ciação de Produtores orgânicos do
Noroeste Fluminense. Ele avalia que
o principal na realização do evento é
a possibilidade de divulgação da ques-
tão da agricultura Orgânica, além
da abertura de canais de comerciali-
zação: “Um  dos  entraves da agri-
cultura orgânica é a  gente estar
distante do centro.” Ele admite
que o custo dos produtos é um
pouco mais alto, “mas, não exor-

bitante”.  Segundo ele isso ocorre
devido à  necessidade do interme-
diário.

Dircilene Gonçalves, de Tanguá,
faz parte de uma associação de pro-
dutores familiares. São agricultores
ela, o marido e o filho.   A produtora
gostou da iniciativa da UFRJ e  espera
que a feira se torne uma rotina na
universidade. “Teremos um lugar cer-
to para vender nossos produtos. Atual-
mente só vendemos para restaurantes
e supermercados, mas em pequena
quantidade. Trabalhamos eu, meu
marido e meu filho”, diz ela.

“O produto orgânico não é mais
caro. Os outros é que são comerciali-
zados com o preço mais baixo porque
usam agrotóxico. E a agricultura fa-
miliar tem uma relação mais justa
de trabalho”, acrescenta Marcelo
Stumbo, da agência  Produção Agro-
ecológica Integrada e Sustentável

(Pais), que trabalha com peque-
nos produtores rurais. Segundo ele,
numa produção que utiliza agro-
tóxico, é preciso um trabalhador
para cada três necessários para a
mesma produção na agricultura
orgânica. Esta, lembra ele, fornece
um produto de melhor qualidade e
fixa o trabalhador no campo.

Por que gastar maisPor que gastar maisPor que gastar maisPor que gastar maisPor que gastar mais
O coordenador da Secretaria

de Orgânicos do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Rogério Dias, expli-
cou que a sociedade precisa des-
tes agricultores se quiser ali-
mentos de qualidade. E que é
importante refletir como pôr
seus produtos ao alcance do con-
sumidor. “É mais fácil ir ao su-
permercado do que procurar uma
feira com esses produtos”, co-
menta, explicando que os orgâ-
nicos, além de mais saudáveis,
são mais eficazes em processos
de dieta em função da sensação
de saciedade, por serem mais nu-
tritivos.

Ele pondera se de fato o or-
gânico é mais caro ou se o pro-
duto numa economia de escala
leva o preço de um produto a
cair por ser massificado e de bai-
xa qualidade. “Caro e barato é
relativo”, diz ele, que  aponta a
importância de feiras como a
organizada pela UFRJ como um
meio de levar o produto ao con-
sumidor.

Luciana Campos, subcoor-
denadora da Coordecom, infor-
mou que  a intenção é realizar a
feira quinzenalmente.
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