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Esporte e Saúde: SINTUFRJ lança
academia e GT

No dia 19, o SINTUFRJ organizou solenidade para lançar o GT
Esporte, Qualidade de Vida e Integração Social e inaugurar a academia
Espaço Saúde do Trabalhador . PÁGINA 5

Vitória dos marceneiros e
carpinteiros

Depois de se organizarem com o apoio do SINTUFRJ em busca de
valorização profissional, trabalhadores conquistam curso de restaura-
ção. PÁGINA 8

5o Fórum discute o trabalho
decente e o direito à Cidade

A CUT e outras entidades presentes ao 5o Fórum Urbano Mundial pretendem
iniciar articulação para efetiva participação dos trabalhadores no tratamento
dos temas urbanos. Realizado entre os dias 22 e 26 de março, no Armazém 2 do
Píer Mauá (foto), o FUM5 é o maior de todas as edições, reunindo 14 mil pessoas
de 149 países. PÁGINA 4

Esse foi o centro das
discussões na assembleia
geral realizada na quinta-
feira, dia 25, que
encaminhou para o
congresso a definição sobre
as eleições do SINTUFRJ.
A assembleia tomou
conhecimento da sentença
proferida pela juíza da 30ª
Vara que extinguiu o
processo dos atrasados dos
3,17%. PÁGINAS 3

Fotos: Cícero Rabello

Assembleia aprova
congresso antes das eleições
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DOIS PONTOS

O Centro de Vacinação de Adultos da Divisão de
Saúde do Trabalhador está aplicando as vacinas
da campanha contra o vírus Influenza A (H1N1).

O Centro de Vacinação de Adul-
tos (CVA), localizado na entrada do
bloco L do CCS, está vacinando de
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h,
seguindo o calendário do Ministé-
rio da Saúde (veja boxe a seguir).

“““““O CVA está respeitando este ca-
lendário. Só que a gente está fazen-
do vacinação também para nossos
profissionais de saúde”, explica Mai-
ra Fontanelli, coordenadora do CVA.

Ela conta que o centro não en-
trou na primeira etapa – destinada
a profissionais que lidam direta-
mente com a resposta à pandemia
– porque o HU e o IPPMG recebe-
ram as vacinas e os demais profissi-
onais não foram priorizados pela
Secretaria de Saúde, como atuantes
em serviço de emergência. Por isso
não enviaram vacinas para o CVA.

“O critério da secretaria, num
primeiro momento, era atingir o
pessoal com contato direto com a
pandemia. Mas isso já se ampliou”,
explica Maira. Os profissionais de
saúde não serão mais discrimina-
dos, porque houve uma série de ações
de conselhos profissionais junto ao
Ministério da Saúde.

O CVA segue, segundo Maira, o
calenário normal, mas também está
aberto a profissionais de saúde.

“É importante divulgação desse
calendário para que as pessoas fi-
quem alertas”, diz a coordenadora,

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde
O CVA irá vacinar os profissionais

de saúde da UFRJ, mas solicita que
não procurem o centro neste primei-
ro momento, porque a distribuição

pedindo, no entanto, que os profissi-
onais aguardem um pouco mais
para procurar o CVA, porque as vaci-
nas ainda estão chegando aos pou-
cos e a prioridade nesta etapa é para
doentes crônicos.

Como chegam as vacinasComo chegam as vacinasComo chegam as vacinasComo chegam as vacinasComo chegam as vacinas
Em cada uma das etapas, os pos-

tos de vacinação são definidos pelas
Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde.

As vacinas são distribuídas pelo
Ministério ao longo do período de
vacinação, de acordo com cada eta-
pa.

A população deve comparecer aos
postos na data estabelecida para cada
grupo.

Os grupos prioritários são aque-
les que têm o maior risco de desen-
volver formas graves da doença e de
morrer.

Idosos - Idosos - Idosos - Idosos - Idosos - A população com mais
de 60 anos terá uma etapa exclusi-
va, entre os dias 24 de abril e 7 de
maio, juntamente com a Campa-
nha Nacional de Vacinação do Ido-
so contra gripe comum. Nesse perío-
do, todos os idosos serão imunizados
contra a gripe comum, como acon-
tece todos os anos. Se tiverem doen-
ças crônicas, serão vacinados tam-
bém contra a gripe pandêmica. As-
sim, o idoso só precisará ir ao local
de vacinação uma única vez.

Cronograma de vacinação dos grupos prioritários
Grupos Prioritários
Trabalhadores da rede de atenção à saúde e profissionais envolvidos
na resposta à pandemia  e indígenas
Gestantes (mulheres que engravidarem após esta data poderão ser
vacinadas nas demais etapas da campanha)
Doentes crônicos (idosos com doenças crônicas serão vacinados
em data diferente, durante a campanha contra a gripe sazonal).
Crianças de 6 meses a menores de 2 anos
População de 20 a 29 anos
Campanha Nacional de Vacinação do Idoso – pessoas com mais de
60 anos serão vacinadas contra a gripe comum. Aqueles com doenças
crônicas também serão vacinados contra a gripe pandêmica
População de 30 a 39 anos

Data da vacinação
8/3 a 19/3

22/3 a 2/4

22/3 a 2/4

22/3 a 2/4
5/4 a 23/4
24/4 a 7/5

10/5 a 21/5

ainda está sendo normalizada.

O CVA alerta cO CVA alerta cO CVA alerta cO CVA alerta cO CVA alerta contraontraontraontraontraiiiiindicaçõesndicaçõesndicaçõesndicaçõesndicações
– Antecedentes de reação anafilática
severa aos componentes da vacina;

doenças agudas graves.
– Os eventos adversos relacionados à
vacinação são pouco freqüentes e na
sua maioria são passageiros e se resol-
vem naturalmente em até 48 horas.

Reunião dos
funcionários do IB

Dia 30 de março, terça-feira, às 14h,
na sala de reunião do Instituto de Bio-
logia.
Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:Pauta: Informes, apresentação dos no-
vos técnicos-administrativos e discus-
são sobre a representação do IB na Con-
gregação.

Posse da Direção
da Biologia

Será no dia 31 de março, às 16h, no
Salão Azul, com a presença do reitor
Aloísio Teixeira, a posse do professor An-
tonio Mateo Sole-Cava na direção do IB
e da professora Blanche Bitner Mathe,
como  vice-diretora.

Aula inaugural
A Coordenação de Educação infor-

ma que a aula inaugural do Pré-Vesti-
bular do SINTUFRJ e Instituto de Quí-
mica será no dia 5 de abril, às 18h30, no
auditório Horácio Macedo (Roxinho)
no CCMN, para os dependentes e todos os
que se inscreveram.

Plano de Saúde em parceria com o SINTUFRJ

O Grupo Cemeru, que atua no mercado há mais de 30 anos,
oferece, em parceria com o SINTUFRJ, cobertura médico-hospi-
talar. Segundo a empresa, os associados poderão contar com a
melhor relação custo-benefício, tendo em vista que terão reem-
bolsado o valor do plano pelo órgão responsável. O grupo possui
diversos centros médicos de atendimento distribuídos na Zona
Oeste e na Baixada, além de hospital geral de grande porte,
segundo informam, com equipamentos de última geração. O
Cemeru disponibilizará estandes no campus para esclarecimen-
to dos interessados e adesões. Veja a tabela na página do Sindica-
to na Internet: www.sintufrj.org.br.

A Coordena-
ção de Políticas
Sociais convoca
para a reunião do
GT nesta quarta-
feira, dia 31, às
14h, com a seguin-
te pauta: cotas na
UFRJ e a reunião
do GT Raça e Et-
nia em Alagoas.

GT Antirracismo do SINTUFRJ

Ilustração: André Amaral

CVA na campanha

GT Raça e Etnia
A reunião do GT Itinerante Raça e Etnia da Fasubra será em Maceió,

Alagoas, entre os dias  9 e 11 de abril. Entre os temas na pauta da reunião
do GT, que também terá caráter formativo, está a defesa de políticas
afirmativas, materializada nesse momento na defesa das cotas nas uni-
versidades, a qual é uma centralidade na construção de políticas públicas
que superem as desigualdades.Nota de falecimento

Lamentamos comunicar o fale-
cimento do companheiro Manuel Fer-
reira da Silva, ocorrido no dia 27 de
março. Manuel, que tinha 50 anos,
era bombeiro hidráulico da Prefeitu-
ra. Trabalhava na UFRJ desde 1989.  O
enterro foi no dia 28, no Cemitério
Tanque do Anil.

Festa da democracia na Vila Residencial
A comunidade compareceu em massa às eleições para escolha da

nova Direção da AMA-Vila, no dia 27 de março: 686 moradores participa-
ram. A chapa 1 – Re-Nova-Vila foi vitoriosa com 439 votos. A chapa 2
(Responsabilidade Vila: As conquistas não podem parar), recebeu 241
votos. Houve dois votos brancos e quatro nulos. O resultado foi comemo-
rado com grande festa na praça.
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Assembleia aprova congresso e eleições
A assembleia geral dos traba-

lhadores em educação da UFRJ,
realizada na manhã de 25 de
março no auditório do Quinhen-
tão, Centro de Ciências da Saúde,
com a presença de mais de 160
companheiros, aprovou a reali-
zação do Congresso do SINTUFRJ
dentro de dois meses, tendo como
pauta conjuntura e mudança es-
tatutária no capítulo que trata
das eleições. Foi aprovado tam-
bém que o congresso definirá as
eleições num prazo de 45 dias,
após o mesmo.

A mesa foi composta por Lú-
cia Reis (CUT Nacional), os coor-
denadores-gerais do SINTUFRJ,
Iaci Azevedo, Francisco de Assis,
Jonhson Braz, e Darby Igayara
(CUT-Rio).

Francisco de Assis encaminhou
que os dois pontos de pauta, Con-
gresso do SINTUFRJ e eleição da
direção, fossem transformados em
um só e como o debate foi ampli-
ado com a sua divulgação no jor-
nal a mesa abriu as intervenções
para o plenário.

Apresentação de abaixo-assi-Apresentação de abaixo-assi-Apresentação de abaixo-assi-Apresentação de abaixo-assi-Apresentação de abaixo-assi-
nadonadonadonadonado

A primeira a se inscrever foi
Neuza Luzia que apresentou um
abaixo-assinado com 1.280 assi-
naturas pedindo a convocação de
eleições nos dias 8, 9, 10 de ju-
nho. Ela justificou a iniciativa
baseada no artigo 51, parágrafo
terceiro do Estatuto, que define
quando a direção não convoca as
eleições a base da categoria pode
fazê-lo.

Esclarecimentos da mesaEsclarecimentos da mesaEsclarecimentos da mesaEsclarecimentos da mesaEsclarecimentos da mesa
Francisco de Assis falou em

nome da mesa para esclarecer que
o artigo 51 fala de 90 dias no
máximo e 45 dias no mínimo
para fazer a convocação da elei-
ção, garantindo que a diretoria
estava dentro do prazo. Jonhson
Braz contra-argumentou: “A títu-
lo de informe, o artigo 27 do Esta-
tuto define que o mandato é de

dois anos. Como tomamos posse
em 26 de junho de 2008, nosso
mandato se encerra em 26 de ju-
nho de 2010. Portanto estamos
dentro do prazo de convocação da
eleição e o abaixo-assinado aten-
de ao enunciado do artigo do es-
tatuto que determina que se a di-
retoria não chamou no prazo mí-
nimo do estatuto, a categoria pode
fazê-lo.”

OpiniõesOpiniõesOpiniõesOpiniõesOpiniões
Jeferson Salazar, coordenador

de Comunicação, apresentou ofi-
cialmente novas folhas do abai-
xo-assinado e enfatizou que fa-
zer o debate sobre eleições na as-
sembleia seria desrespeitar a von-
tade de 1.500 pessoas que coloca-
ram a sua assinatura no abaixo-
assinado.

Congresso aprovadoCongresso aprovadoCongresso aprovadoCongresso aprovadoCongresso aprovado
Após intenso debate foi apro-

vada com seis abstenções a reali-
zação do Congresso no prazo de 60
dias.

Francisco de Assis iniciou a
discussão sobre os desdobramen-
tos do congresso. “Há proposta de
pauta única que seria só a questão
das eleições. A mesa tem dúvida
com relação a esse ponto único e
vai consultar o plenário. Se for
para tratar só das eleições os de-
mais pontos importantes como
carreira, como demandas até de
balanço de gestão (por que há co-
brança), ficarão impedidos. O co-
ordenador encaminhou então
consulta ao plenário sobre o tema.
Houve discordâncias e debate.

Jonhson defendeu as datas do
abaixo-assinado.

Lúcia Reis Neuza Luzia Iaci Azevedo Jonhson Braz Francisco de Assis Jéferson Salazar

Sobre as eleiçõesSobre as eleiçõesSobre as eleiçõesSobre as eleiçõesSobre as eleições
Após esta discussão, a mesa en-

caminhou a votação. Proposta 1,
defendida por Francisco de Assis:
O congresso define a eleição no
prazo de 45 dias após o congresso.
Proposta 2, defendida por Jonh-
son, em respeito ao abaixo-assi-
nado: Eleição nos dias 8, 9, 10 de
junho. A proposta 1 foi a vencedo-
ra com uma abstenção e declara-
ção de voto de Chantal Russi.

Inclusão de conjunturaInclusão de conjunturaInclusão de conjunturaInclusão de conjunturaInclusão de conjuntura
Da mesa, Francisco de Assis con-

sultou o plenário sobre se alguém
era contra a inclusão da conjuntura
como ponto de pauta no congresso.
A questão foi a votação e aprovada a
inclusão com três votos contrários e
16 abstenções. A mesa reafirmou
então a pauta do congresso: conjun-

tura, mudança estatutária no capí-
tulo da eleição e a definição da elei-
ção no prazo de 45 dias.

AtaAtaAtaAtaAta
Houve pedidos para que cons-

tasse em ata a entrega do abaixo-
assinado. Francisco de Assis disse
que iria consultar o plenário so-
bre o abaixo assinado. Houve vá-
rios protestos e Jonhson Braz re-
trucou da mesa que a ata é docu-
mento oficial da assembleia e exi-
giu que fosse informado nela a
entrega do abaixo-assinado.

A mesa esclareceu que o rece-
bimento do abaixo-assinado cons-
tará em ata, até mesmo porque a
data para as eleições apontada no
mesmo foi proposta defendida por
Jonhson e derrotada pela proposta
defendida por Francisco de Assis.

A MESA foi composta por Lúcia Reis (CUT Nacional), Iaci Azevedo, Francisco de Assis, Jonhson Braz, e Darby Igayara (CUT-Rio).

Fotos: Cícero Rabello
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Conae definirá novo plano de educação
A Conferência Nacional de Edu-

cação (Conae), que se realiza entre 28
de março e  4 de abril, em Brasília, é a
tradução da reunião de mais de um
milhão de vozes que participaram
das conferências municipais e inter-
municipais, que convergiram nas
conferências estaduais e distrital. Des-
tas, saíram os delegados que discu-
tem a educação brasileira, articulan-
do os diferentes agentes institucio-
nais, da sociedade civil e dos gover-
nos, entidades de classe, estudantes,

profissionais da educação e pais/mães,
para a construção de um projeto na-
cional de educação e de uma política
de Estado. Os técnicos-administrati-
vos em educação da UFRJ, Ana Maria
Ribeiro e Nivaldo Holmes Júnior, fo-
ram eleitos no Rio para representa-
rem o ramo da educação superior na
Conae.

Em Brasília estão discutindo um
documento-base com 5.300 propos-
tas, entre emendas aos parágrafos
ou novos parágrafos, o que resultou

num  documento de 2.600 páginas.
O documento é dividido em dois
blocos, o I onde se encontram as
emendas incorporadas ao documen-
to-referência e o II, onde estão as
emendas vinculadas aos eixos. O
grande número de emendas ou pro-
postas inseridas – e entre elas estão
as propostas do projeto Universidade
Cidadã para os Trabalhadores, da
Fasubra – indica o compromisso
político e o interesse de entidades e
trabalhadores comprometidos com

a educação pública, gratuita, uni-
versal e de qualidade. O novo Plano
Nacional de Educação definirá di-
retrizes e estratégias de ação de 2011
a 2020.

O documento-referência se estru-
tura sob seis eixos temáticos:

I-Papel do Estado na Garantia do
Direito à Educação de Qualidade:
Organização e Regulação da Educa-
ção Nacional.

II- Qualidade da Educação, Ges-
tão Democrática e Avaliação.

III-Democratização do Acesso,
Permanência e Sucesso Escolar.

IV-Formação e Valorização dos/
das Trabalhadores/as em Educação.

V-Financiamento da Educação e
Controle Social.

VI-Justiça Social, Educação e Tra-
balho: Inclusão, Diversidade e Igual-
dade.

Após o resultado da Conae, o Jor-
nal do SINTUFRJ publicará matéria
informando sobre o novo plano de
educação brasileiro.

Na segunda feira, dia 22 de março, a Central Única dos
Trabalhadores - CUT e Federação Nacional dos Arquitetos e
Urbanistas – FNA, junto com a CSA (Confederação Sindical dos
Trabalhadores das Américas) e a CSI (Confederação Sindical
Internacional), realizaram uma oficina com a presença de mais
de 160 dirigentes sindicais, na sala W3-2 do Pátio do Cais do
Porto no Rio de Janeiro, local do V Fórum Urbano Mundial. A
oficina, com o nome de “O trabalho decente e o direito à cidade”
foi uma proposta da FNA para a CUT, que imediatamente
percebeu a importância do tema para os trabalhadores brasilei-
ros e do mundo e contou com o apoio do Unhabitat (Programa
das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos ). A oficina
teve a participação de dirigentes sindicais da Rússia, França,
Afeganistão, Costa Rica, Argentina, Colômbia, Bolívia, Estados
Unidos, Suíça, Tanzânia, México, Guatemala, Índia, Dinamar-
ca, Chile, dentre outros países.

As apresentações ficaram a cargo de Artur Henrique, da CUT,
de Edmundo Werna, da OIT (Organização Internacional do
Trabalho), de Ivan Gonzalez, da CSA, de Gunde Odgaard, da BWI
e de Ângelo Marcos Arruda, da FNA/CUT, sob coordenação de
Valeska Peres, da FNA/CUT.

Ao final, foi criada uma Rede Internacional Sindical que
integra a OIT e o UNHABITAT, em benefício do trabalho decente
e do direito à cidade no mundo.

“O Trabalho Decente e o Direito à Cidade” marcou a primei-
ra participação organizada pelos trabalhadores numa sessão
oficial do Fórum Urbano Mundial. Nas edições anteriores do
Fórum a participação do movimento sindical e de suas organiza- NA MESA, representantes da OIT, da CUT e de organismos internacionais

Criada a rede mundial sindical do direito ao trabalho decente e à cidade

F
o

to
: 

C
íc

er
o

 R
ab

el
lo

V Fórum Urbano Mundial:

ções ocorria de forma quase que periférica. A oficina revelou a
existência de importantes experiências concretas que deram
visibilidade para a Campanha Mundial da ITUC-CSI (Confede-
ração Sindical Internacional)  sobre condições de trabalho nos
centros urbanos, conectando-se com as diversas iniciativas volta-
das a defesa do trabalho decente, oferecendo uma contribuição
que trará um diferencial inesperado para o WUF5, cujo lema foi
“O direito à cidade: unindo o urbano dividido”,  e as futuras
discussões no UNHABITAT.

Os principais focos de abordagem dos debatedores foram

o acesso equitativo à moradia e ao trabalho, diversidade
cultural nas cidades, governança e participação, inclusão e
urbanização sustentável e como avançar no direito às cida-
des, visando fortalecer a participação democrática do movi-
mento sindical dos trabalhadores nas campanhas urbanas
destinadas a melhorar a vida de todos e efetivamente inte-
grar os debates entre o trabalho decente e o direito à cidade
nas campanhas do UNHABITAT.

Mais informações: http://wuf5.cidades.gov.br/pt-BR/
Home.aspx e http://forumsocialurbano.wordpress.com/

Foto: Cícero Rabello

Atrasados dos 3,17%
Na  assembleia ocorrida no

dia 25/3 no auditório do CCS, o
assessor jurídico do SINTUFRJ,
André Viz, prestou esclarecimen-
tos sobre a sentença da juíza da
30ª Vara Federal que extinguiu
o processo de execução de atra-
sados do reajuste de 3,17%. O
advogado já no início tranqui-
lizou os participantes do proces-
so informado que a sentença ex-
tinguiu o processo de execução
e não o direito aos atrasados,
dizendo, ainda, que a decisão
consagrava como definitiva a
incorporação do índice nos con-
tracheques.

Durante sua participação na
assembleia de aproximadamen-

Assessor Jurídico esclarece sobre extinção de processo de execução
te uma hora e meia, André Viz
disse que o motivo da extinção
invocada pela juíza foi a ine-
xistência de indicação indivi-
dual de nome e valores devidos e
a existência de dois ofícios de
Juizado Especial mandando
cancelar o pagamento de três
sindicalizados que tinham en-
trado com ação judicial, e que
com base em tais argumentos a
juíza afirmou não ter seguran-
ça para autorizar os pagamen-
tos pela UFRJ através das requi-
sições de pequeno valor e preca-
tórios, entendendo que as exe-
cuções teriam que ser feitas in-
dividualmente.

O assessor do SINTUFRJ re-

bateu duramente a sentença,
dando notícia que já foi apre-
sentado recurso para a juíza, no
qual apontou que todos os cál-
culos que constam do processo
– quer o que deu início na exe-
cução, quer os elaborados pela
perícia judicial e até mesmo os
valores reconhecidos como devi-
dos pela Procuradoria Regional
Federal, que representa a UFRJ
em juízo – tinham indicação
individual de valores, e que não
era razoável a incerteza e inse-
gurança manifestada pela Juí-
za na decisão, pois eram apenas
3 casos entre 15.028 participan-
tes do processo, e que a própria
Justiça havia detectado a dupli-

cidade de pedidos de pagamen-
tos, determinando a exclusão dos
nomes do processo.

Foi apontada ainda contra-
dição da sentença que extinguiu
a execução, pois a juíza mani-
festou entendimento de limita-
ção do direito dos professores em
julho de 1998 e dos técnicos-
administrativos em maio de
2001, o que impede inclusive
que se faça a execução indivi-
dual, pois a sentença do proces-
so principal não estabelece qual-
quer limitação.

Ao final, respondendo a per-
gunta de um servidor presente na
assembléia sobre o que o advoga-
do poderia fazer para que pudesse

receber seus direitos, André Viz
respondeu que só havia um ca-
minho, continuar trabalhando
na defesa intransigente dos sin-
dicalizados para combater a enor-
me injustiça criada pela senten-
ça, que estabelece prejuízos para
os sindicalizados interessados que
não poderão receber os valores re-
conhecidos como devidos pela
própria Procuradoria Federal que
representa a UFRJ, e para a Pro-
curadoria Federal e a própria Jus-
tiça, que terá que contar com pes-
soal, estrutura, materiais e des-
pesas de cerca de 30.000 ações e
15.000 recursos que poderiam ser
gerados com a manutenção da
decisão.
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ESPORTE

Qualidade de vida no Espaço Saúde
O lançamento do GT Esporte,

Qualidade de Vida e Integração So-
cial, combinado com a inauguração
da academia “Espaço Saúde do Traba-
lhador do SINTUFRJ”, na tarde do dia
19, foi marcado pela comemoração
da categoria com o fato de que as
iniciativas do SINTUFRJ abrem portas
para a convergência de propostas em
torno do esporte e de uma vida mais
saudável e com qualidade.

“Este espaço é a realização de um
compromisso desta gestão que enten-
de e defende que o  Sindicato tam-
bém deve incluir nas suas questões de
luta o investimento no esporte e lazer
em busca da integração social e da
qualidade de via”, assinalam os coor-
denadores de Esporte e Lazer Ivanir
Valentim , Edmilson Gomes e Ru-
bens de Moraes, na placa descerrada
no Espaço Saúde.

Para o coordenador-geral Fran-
cisco de Assis, a importância de cri-
ação do GT consiste na abertura de
um canal para que a categoria pos-
sa incluir suas propostas no plane-
jamento institucional da direção,
para que se construam políticas
para a área de esporte e saúde.

O objetivo do GT, explica Fran-
cisco, é discutir o planejamento
estratégico para as atividades rela-
cionadas ao tema do esporte, qua-
lidade de vida e integração social e
congregando as pessoas que lidam
com esporte nas unidades. E não

O Espaço Saúde do Trabalha-
dor  do SINTUFRJ levou nove com-
panheiras para participar da Corri-
da da Mulher, realizada dia 14 de
março, na Lagoa Rodrigo de Frei-
tas, em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher. Centenas
de atletas completaram o percurso
de 7,5 km (correndo e caminhan-
do) em volta da Lagoa.

A equipe feminina comandada
pela professora de Educação Física
do SINTUFRJ Carla Nascimento
(foto) não fez feio. “Elas fizeram
bonito, sim. Nós não cobramos per-
formance, o objetivo era completar
o percurso. O mais importante é a
integração e a promoção da quali-
dade de vida”, elogiou Carla, infor-
mando que o SINTUFRJ ofereceu

SINTUFRJ na Corrida da Mulher
transporte, alimentação e  massote-
rapia  ministrada pelo professor Adri-
ano Barbosa, convidado pela Coor-
denação de Esporte e Lazer.

Estiveram lá as companheiras
Iaci Azevedo (coordenadora-geral do
SINTUFRJ), Elisabeth, Nizia, Ma-
rilza, Odicea, Jurema e Helena. To-
das ganharam medalhas de parti-
cipação.

A questão da qualidade de vida é
o trabalho desenvolvido no Espaço
Saúde. Um grande exemplo é de
Jurema dos Santos Brasil. Ela tem
57 anos e há um ano tem feito um
trabalho de condicionamento físi-
co com a professora Carla. De 60
quilos caiu para 52. “Carla disse que
minha idade metabólica é de 24
anos”, orgulha-se. “Eu estava aci-

ma do peso e agora tô magrinha”,
completa. Jurema participou pela
primeira vez de uma corrida oficial
e disse que conseguiu completar o
trajeto graças ao condicionamento
adquirido.

“Fiquei uns 10 anos cuidando
do meu pai e da minha mãe, já
falecidos. Não saía e não fazia
nada. Agora, tô cuidando da mi-
nha saúde. Cultivar o físico me
deu qualidade de vida. Não tenho
mais pressão alta, não sinto mais
cansaço. Vou dormir meia-noite e
acordo às 4h cheia de disposição.
Acordo meu filho, faço almoço e
depois vou correr no Fundão entre
5h e 5h20. Hoje, quando não corro
sinto falta”, afirma.

Outro exemplo é o de Marilza

apenas relacionadas a futebol, agre-
gando cada vez mais pessoas às lu-
tas do Sindicato.

O coordenador destaca também
o investimento feito com a criação
da academia, criando condições téc-
nicas adequadas para possibilitar a
atuação da profissional de Educa-
ção Física, Carla Nascimento.

O coordenador-geral Jonhson
Braz destacou que o projeto Espaço
Saúde , ao lado do Curso Pré-Vestibu-
lar do SINTUFRJ e do corpo jurídico
da entidade, é um dos investimentos
de maior alcance junto à categoria.
Categoria VibraCategoria VibraCategoria VibraCategoria VibraCategoria Vibra

Claudia Carvalho, diretora do
Museu Nacional, avalia como fun-
damental que a comunidade tenha
um espaço como o que o SINTUFRJ
inaugurou, contribuindo para o tra-
balhador poder contar com bem-es-
tar e qualidade de vida. A diretora
explica que em sua unidade há um
espaço que pode ser aproveitado e que
se pode avaliar a possibilidade de de-
senvolver atividades lá.

“É muito bom para a catego-
ria. Uma oportunidade para a dis-
cussão sobre qualidade de vida. Já
participo da academia fazendo
musculação. A Carla é excelente”,
avalia Ailton de Souza, funcioná-
rio da Escola de Educação Física.

O vigilante Juscelino Ribeiro
elogia: “Não me lembro de um
projeto dessa magnitude. Estou  par-

ticipando e trazendo a família. É
um projeto que vai ao encontro do
que a categoria deseja.  Isso sem
falar da qualidade da professora”.

“Show de bola. É uma luta an-
tiga da categoria com o pessoal do
Esporte. É um trabalho pioneiro e
espero que dê certo”, elogia Wa-
shington Luiz, capitão da seleção
do SINTUFRJ

“Hoje é um dia importante.
Esse projeto vai contemplar mui-
tas pessoas que precisam de uma
atividade. Uma oportunidade de
aliviar o stress em um espaço em
que pode desenvolver atividade fí-
sica dentro do próprio ambiente de
trabalho”, disse a professora Carla.
“Um grande sonho realizado”“Um grande sonho realizado”“Um grande sonho realizado”“Um grande sonho realizado”“Um grande sonho realizado”

Jorge Pierre foi um dos idealiza-
dores do projeto: “Eu fiquei emocio-
nado com a inauguração. Uma ideia
que eu, Jorge Ignácio e Antônio Assis
tivemos, de fazer a academia lá, na-
quela área. Foi um bom resultado para
esse esforço conjunto”. Jorge Ignácio
concorda: “Foi realmente uma tarefa
difícil. Hoje mostramos que é uma
proposta que atrairia a categoria. E
está aí, um grande sonho realizado”.

Izaías Gonçalves avalia que foi
uma iniciativa ímpar, que não se
vê na UFRJ. “Podemos ter acompa-
nhamento com uma professora no
dia a dia. O ideal agora é que ela
possa montar uma equipe”.

O coordenador Rubens desta-

Ferreira Gular, 55 anos, que faz con-
dicionamento no SINTUFRJ há mais
de um ano. “Foi ótimo. Há um ano
venho me preparando e foi a pri-
meira vez que participei de uma
corrida oficial. Além de completar o

Fotos: Cícero Rabello

GT Esporte, Qualidade de Vida e Integração Social
Dia 31 de março, quarta-feira, às 10h, na Subsede do HU.
Pauta: Organização das atividades do dia do trabalhador, 1o de maio.

cou a proposta de integração da
saúde ao esporte: “Um ponta-pé
inicial para que possamos cons-
truir o GT e para receber as propos-
tas da categoria para ampliar ati-
vidades e promover a integração”.

“Uma grande coisa para a ca-

tegoria. Os trabalhadores da UFRJ
não têm ainda nada como essa
academia aqui. E vai abrir espaço
para que mais pessoas cheguem ao
sindicato. E o GT vai fortalecer os
eventos esportivos”, concluiu o co-
ordenador Edmilson.

trajeto, foi um belo passeio. Fre-
quento a academia do Sindicato três
vezes por semana. Acho que o SIN-
TUFRJ deveria promover mais ativi-
dades como essa corrida. Podendo ir,
é certo que estarei nelas!”, destaca.

A MESA composta para a solenidade

DESCERRAMENTO da placa comemorativa na academia

Cláudia Carvalho Jorge Pierre Jorge Ignácio Washington Luiz Carla Nascimento Izaías Gonçalves



6 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 900 - 30 de março a 5 de abril de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

MOVIMENTO

A arte de falar em público
Esse foi o tema do curso de

oratória proferido por Vito Gian-
notti, coordenador do Núcleo Pi-
ratininga de Comunicação, du-
rante dois dias: 22 e 23 de mar-
ço. O curso abordou técnicas bá-
sicas para falar em público, ana-
lisando o conteúdo dos discur-
sos, o uso da voz, a função do
olhar e da postura, o uso do mi-
crofone e vícios de linguagem.

Por causa de condições téc-
nicas, o grupo teve de ser limita-
do a 25 pessoas, inicialmente di-
retores da entidade eleitos, mes-
mo os não empossados. Mas, se-
gundo o coordenador-geral Fran-
cisco de Assis, a direção está agen-
dando uma segunda edição para
a categoria, em particular os que
participaram do curso anterior,
de Formação Sindical, para que
continuem a sua formação.

“Excelente curso”, garante o
coordenador Jonhson Braz - “Va-
mos trabalhar para que a catego-
ria possa fazer. O professor é exce-
lente e seria ótimo que mais pes-
soas pudessem fazer. Assim que
puder, venham participar”, disse.

Nivaldo Holmes, coordenador
de Comunicação, concordou: “O
Sindicato deve estender a toda ca-
tegoria. Se nesse primeiro mo-
mento foi destinado à direção, o
objetivo é que vire rotina esse tipo
de investimento em formação”.

Vito Giannotti explica: “É
um curso básico. Essencial para

O Grupo de Trabalho dos Apo-
sentados se reuniu na quarta-feira,
dia 24, na subsede do HU para se
atualizarem das atividades do sin-
dicato, das atividades da coordena-
ção e apresentarem suas demandas.
O coordenador-geral Francisco de
Assis deu informes sobre as ações
judiciais, questões administrativas
e antecipou alguns pontos da pauta
da assembleia geral que ocorreria
no dia seguinte, como a discussão
do processo eleitoral. Explicou como
avança a reivindicação de revisão
no enquadramento, movimento que
ganha força no país, e lembrou que
na primeira quinzena de maio será
realizado o II Encontro Nacional
dos Aposentados.

O coordenador Jonhson Braz res-
saltou a importância de continuar
a luta pelos direitos postergados na
Justiça, comentou sobre a vitória da
Fasubra com a conquista do man-
dado de injunção sobre a aposenta-

qualquer um que queira ter uma
atuação de liderança social, sin-
dical, de liderança dos trabalha-
dores. É essencial aprender a se
comunicar melhor, usar melhor
a oratória. O primeiro passo é pre-
parar-se politicamente. Estudar,
estudar, estudar. Ler jornal, re-
vistas, livros,  participar de deba-
tes e se preparar para conhecer os
assuntos sobres os quais tem que
discursar”.

Uma vez preparado, o orador
precisa de uma série de técnicas
para chamar atenção para suas
ideias e propostas políticas. Essa é
a proposta do curso, segundo ele,
que trabalha por exemplo, como
perder o medo de falar em públi-
co, pegar o gosto de falar. “É diver-
tido e interessante”, conta Vito.

Só elogiosSó elogiosSó elogiosSó elogiosSó elogios
Petronila Diniz concorda com

o professor: “Excelente. Acho que
precisamos dar continuidade atra-
vés da formação. Vamos criar mas-
sa crítica para que as pessoas for-
mem suas opções corretamente”.

“Muito bom. O professor é ex-
celente. Uma oportunidade úni-
ca para quem precisa falar em
público”. Helena Vicente, aposen-
tada, conta que deixou de apre-
sentar uma monografia num cur-
so de especialização em Educa-
ção Ambiental por dificuldade de
falar em público e que hoje não
perderia a oportunidade.

Aposentados, atuantes,  participam, cobram e sugerem

Jornal do SINTUFRJ

Um bonito exemploUm bonito exemploUm bonito exemploUm bonito exemploUm bonito exemplo

O Jornal do SINTUFRJ atingiu a marca histórica da edição

número 900. Com a publicação, em quase 20 anos, de uma

média perene de quatro a cinco edições por mês, colocando na

rua mais de 500 mil exemplares por ano. Um veículo que

consolidou a sua periodicidade, tornando-se ferramenta  para as

lutas da categoria e buscando demarcar uma visão de mundo

pela ótica dos trabalhadores.

Vito Giannotti, coordenador do Núcleo Piratininga de Co-

municação, é autor de quase 30 livros, entre eles História das

Lutas dos Trabalhadores no Brasil (Mauad), e muitos sobre a

comunicação dos trabalhadores. Milita por uma comunicação

alternativa para disputar a hegemonia na sociedade com cursos

e palestras para melhorar a comunicação dos trabalhadores,

como os que já ministrou algumas vezes no SINTUFRJ.

É a ele a quem pedimos uma breve avaliação do nosso

jornal: “Sempre, há anos, falei do Jornal do SINTUFRJ como um

exemplo, com sua frequência semanal para tratar dos interesses

imediatos da categoria e dos seus interesses históricos. Um jornal

que sempre se esforçou para se renovar, se atualizar. Meus votos

são que continue sempre sendo este exemplo bonito para fazer

avançar a luta da classe trabalhadora”, diz Vito.

Próxima reunião será no dia 28 de abril, às 10h, na subsede do HU. Estará em pauta a definição dos delegados ao
Seminário Nacional de Aposentados, aposentandos e pensionaistas, na primeira quinzena de maio.

doria especial e comentou, indigna-
do, sobre a extinção do processo de
execução dos 3,17%.

A coordenadora de Aposentados,
Petronila Diniz, detalhou o recente
encontro nacional de mulheres tra-
balhadoras da Fasubra e explicou a
importância da criação de um GT
de Mulheres: “É mais um instru-
mento para todos, homens e mulhe-
res, que lutam por direitos iguais”.

Existe um compromisso da dire-
ção do SINTUFRJ de instalação do
GT Mulher Trabalhadora.

Moções - Moções - Moções - Moções - Moções - A coordenadora Mary-
lena Salazar encarregou-se de divul-
gar a conquista por parte de aposen-
tados de algumas ifes do reposicio-
namento, como a Universidade Fe-
deral do Paraná e UFF. A coordena-
dora está propondo moções ao Con-
selho, por exemplo, pela aprovação
do reposicionamento e em favor da
coordenação do comitê do Plano Di-
retor que encampou a proposta da

Casa do Aposentado no plano. Ela
propôs ainda adesão ao requerimen-
to em favor da votação urgente na
Câmara dos Deputados, da PEC 270/
2008, que resgata direitos constitu-
cionais dos servidores aposentados
por invalidez.

Djalma Cabral cobrou a orga-
nização de passeios turísticos para
os aposentados, espaço na sede para
o grupo se confraternizar, condições
melhores para os cursos de artesana-
to, entre outras reivindicações.

O coordenador Francisco suge-

APOSENTADOS atentos aos informes na reunião do grupo de trabalho

Fotos: Cícero Rabello

A arte de falar em público

riu que o grupo organize uma pro-
posta para novos passeios, inclusive
com percurso por centros culturais e
pontos históricos da cidade. Disse
também que um espaço poderia ser
cedido, na sede, para confraterniza-
ção do grupo.
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Não importa se você está numa
cobertura em Ipanema ou
numa palafita na Ama-
zônia. Os programas, em
rede nacional, dissemi-
nam modelos, modas,
comportamentos , pensa-
mentos e valores únicos.

Não importa se você tem as-
cendência indígena, africa-

na, oriental. A mulher
ideal, hoje, é bran-
ca, loira, alta, jo-
vem e magra.

Não importa
se você trabalha,
estuda, sustenta o
lar. Não importa
se você decidiu ter
ou não ter filhos.
Não importa que
o mundo seja um
universo de possi-
bilidades para
você. Na maioria
das novelas, a hero-
ína é maternal, ro-
mântica, depen-
dente, sofredora, e
terminará atrelada
a um homem sal-

vador. A que é mostrada como
independente, bem resolvida se-

O Controle Social da Imagnem
da Mulher na Mídia

ção de meia dúzia de jornalistas e
atrizes muito famosas, as negras se-
guem aparecendo em situações este-
reotipas e preconceituosas. Nas nove-
las,  a grande maioria ocupa as cozi-
nhas. Nos comerciais de “produtos
sérios”, sua presença é burocrática ou
tão somente para constatar do politi-
camente correto. Nos produtos mais
populares, tem havido um crescimen-
to, porém, movido pela fome e sede
do mercado.

(...) O meios de comunicação
constroem realidades feitas de repre-
sentações. Esse processo ajuda a for-
mar subjetividades que mexem com
a vida concreta das pessoas. Meninas
querem parecer com modelos; meni-
nos querem “músculos turbinados” .
Muitos ficam sonhando em se tornar
celebridades e entrar no Olimpo da
fama, onde todos são jovens, ricos e
assediados. Assim, o Brasil real não se
vê na TV.

Censurar não – Censurar não – Censurar não – Censurar não – Censurar não – Subjugadas, tran-
cafiadas, vigiadas, tuteladas, por sé-
culos a fio, as mulheres, como nin-
guém, sabem o valor da liberdade de
expressão. Sabem, também, que a li-
berdade de expressão não pode ser ape-
nas para os “poderosos”. Liberdade é
para todas e todos.

Monitorar sim – Monitorar sim – Monitorar sim – Monitorar sim – Monitorar sim – Nós, mu-
lheres, exigimos responsabili-
dade social no uso das conces-
sões públicas e o direito de veri-
ficar o desempenho efetivo des-
sa responsabilidade.

Cabe à comunidade, por
meio das organizações da so-
ciedade civil, discutir os con-
teúdos veiculados pelas redes
de rádio e TV. Cabe à socieda-
de organizar-se politicamen-
te para debater e definir parâ-
metros éticos e plurais que
norteiem a produção e veicu-
lação de programas das redes
de comunicação. A isso cha-
mamos de controle social da
mídia.

Os esforços são para cons-
truir, promover, fomentar, ga-
rantir políticas públicas volta-
das para uma cultura iguali-
tária, democrática, contrária
aos esterótipos de classe, gêne-
ro, raça, etnia, orientação se-
xual e de geração.

*Artigo da Revista “O*Artigo da Revista “O*Artigo da Revista “O*Artigo da Revista “O*Artigo da Revista “O
Controle Social da Ima-Controle Social da Ima-Controle Social da Ima-Controle Social da Ima-Controle Social da Ima-
gen da Mulher na Mídia”,gen da Mulher na Mídia”,gen da Mulher na Mídia”,gen da Mulher na Mídia”,gen da Mulher na Mídia”,
do coletivo Articulaçãodo coletivo Articulaçãodo coletivo Articulaçãodo coletivo Articulaçãodo coletivo Articulação
Mulher e MídiaMulher e MídiaMulher e MídiaMulher e MídiaMulher e Mídia

xualmente,  tem grandes chances de
ser castigada no final da história.

As mulheres brasileiras mudam
mais que a TV, sua participação cres-
ceu no trabalho, nas escolas e nas
universidades, na esfera pública. En-
tretanto, a TV, de forma irresponsá-
vel, insiste em ignorar essa realidade.
Assunto de interesse de todas as mu-
lheres, sua lutas e seus desafios são
solenemente ignorados. Ou aparecem
distorcidos, submetidos aos interesses
do mercado.

Na maioria das propagandas, a
mulher é mercadoria para seduzir os
homens: tome “aquela” cerveja e
consuma a mulher boa. Compre o
carro do mês e leve a loira de brinde.
Beba tal marca de refrigerante e gati-
nhas cairão aos seus pés. Com tal
repetição e estereotipia, se molda a
expectativa do homem e se mina a
auto estima da mulher real. Esta se
encolhe, submetendo-se, muitas ve-
zes, ao marido, ao pai, ao padrasto,
ao patrão e ao mercado. Aquele se
expande e aumenta seu poder.

(...) Uma pesquisa mundial mos-
trou que, não obstante serem 52% da
humanidade as mulheres aparecem
em 21% das notícias.

Para as mulheres negras, a invi-
sibilidade é ainda maior. Com exce-

O Controle Social da Imagnem
da Mulher na Mídia

  ONU declara 2010 como Ano Internacional da Biodiversidade

Você vai entender. É simples:
especialistas estimam que 60% dos
ecossistemas do planeta não são
mais capazes de prover os serviços
ecológicos dos quais o homem de-
pende, tais como produção de ali-
mentos, água potável e controle do
clima.

Em outras palavras, ou bota-
mos as barbas de molho e nos cons-
cientizamos de que são necessárias
medidas urgentes, em particular
por parte dos governos, ou em breve
vamos amargar – nós ou nossos
filhos – os efeitos e carências enor-
mes dos recursos naturais de que
necessitamos.

Fora os efeitos dramáticos e
catástrofes naturais. Quem achou
insuportável o calor no Rio este
verão ou quem se comoveu com
vítimas de temporais ou terremo-
tos pelo mundo teve uma pequena
mas amarga prova do que poderá
vir por aí.

De acordo com a Organização
das Nações Unidas (ONU), o nú-
mero de catástrofes naturais no
mundo vem aumentando nos úl-
timos 30 anos numa taxa média
anual de 6%.

Porque isso nos diz respeito? Porque devemos nos preocupar?
À medida em que atrasam a ado-

ção de medidas, por exemplo, para
reduzir emissões de gases que causam
o aquecimento global, as nações in-
dustrializadas colocam mais pressão
sobre os países em desenvolvimento.
Esses países, que já têm imensos pro-
blemas, serão os mais afetados pelos
impactos do aquecimento global e
alterações climáticas, segundo o Fó-
rum Brasileiro de Mudanças climá-
ticas.

Por isso, milhares  de pessoas e
instituições em todo mundo traba-
lham pela preservação da riqueza
natural e para reduzir a perda da
Biodiversidade. Para tanto, as Nações
Unidades declararam 2010 como o
Ano Internacional da Biodiversi-
dade, num esforço para o bem-estar
da humanidade. A campanha foi
lançada no dia 6 de março em Curi-
tiba e no dia 10 na Alemanha.

A iniciativa abre a oportunidade
para ampliar a compreensão do pa-
pel vital da biodiversidade na manu-
tenção da vida na Terra e para conter
a perda de espécies.

“Estamos perdendo essa biodiver-
sidade a uma taxa mil vezes maior
do que a taxa normal na história da

terra. Então, de acordo com as previ-
sões dos cientistas, até 2030 podere-
mos estar com 75% das espécies ani-
mais e vegetais ameaçadas de extin-
ção. Hoje esse número é de 36%.”,
comentou o secretário da Convenção
sobre a Diversidade Biológica da ONU
Oliver Hillel.

Hillel faz um alerta sobre a previ-
são de que 150 espécies sejam extin-
tas todos os dias no mundo. Segundo
o diretor do Departamento de Conser-
vação da Biodiversidade do Ministé-
rio do Meio Ambiente, Bráulio Dias,
no Brasil, haverá um calendário de
eventos que será divulgado em breve
para debater o tema.

A hora do PlanetaA hora do PlanetaA hora do PlanetaA hora do PlanetaA hora do Planeta
A ONG WWF-Brasil, (World

Wildlife Fund  ou Fundo Mundi-
al para a Natureza, uma das mais
conhecidas ONGs ambientalistas
do planeta) lançou no início de
março o movimento “a Hora do
Planeta 2010”, demarcando a in-
tegração do Brasil em um movi-
mento mundial de mobilização
da sociedade na luta contra o
aquecimento global.

Foi um ato de alerta simbóli-

co, na Segunda edição no Brasil,
em que governos, empresas e popu-
lação  foram convidados a apagar
as luzes por 60 minutos como for-
ma de demonstrar preocupação
com as mudanças climáticas.

O evento ocorreu no dia 27 de
março, entre 20h30 e 21h30, e teve
o Rio como cidade-sede nacional.
A expectativa dos organizadores era

de que a campanha contasse com
a adesão de mais de 1 bilhão de
pessoas em todo o mundo.

Cristo Redentor, Praia de Co-
pacabana, Arpoador, Igreja Nos-
sa Senhora da Penha, Pão de Açú-
car, da Fundação Oswaldo Cruz
e Jockey Club foram alguns dos
pontos marcados para adesão no
Rio de Janeiro.

Articulação mulher e mídia*



Depois de um ano de luta
para que a universidade valori-
zasse o trabalho dos profissio-
nais de marcenaria e carpinta-
ria, os trabalhadores finalmente
conquistaram sua qualificação.
Desde 16 de março mais de 30
estão participando do curso de
restauração, dado pelos profes-
sores da Escola de Belas Artes
(EBA) da UFRJ.

A montagem do curso foi ide-
alizada pelo professor Benito
Gonzalez, da EBA, e ministram
as aulas também os professores
Marcelo Brasil (convidado) e Ni-
valdo Rodrigues. O curso é reali-
zado às terças e sextas-feiras, das
8h às 16h, e termina em julho.
O objetivo é capacitar marce-
neiros e carpinteiros, formando
um grupo capaz de realizar o
trabalho de restauro tanto den-
tro da UFRJ quanto fora dela.

De acordo com os profissio-
nais, poucas firmas no Rio de
Janeiro executam o tipo de res-
tauração que fazem na UFRJ.
Por isso, pretendem se tornar re-
ferência dentro e fora da UFRJ.
Os integrantes da comissão de
marceneiros que lutou, com o
apoio do SINTUFRJ, pelo curso
de capacitação, Antonio Irineu,
Adalberto, Silvano, Rubens e
Izaias, já fizeram o curso de res-
tauração da Prefeitura Munici-
pal do Rio de Janeiro. Agora, irão
se especializar mais ainda.

Para aqueles que já realizam
na prática no seu ambiente de
trabalho alguns tipos de restau-
ração, é uma ótima oportuni-
dade de reciclagem e valoriza-
ção de sua dedicação à universi-
dade. Milton Brasil, 60 anos,
mineiro, criado em Barra Man-
sa, que trabalha há 18 anos no
Museu Nacional, é um deles:

Marceneiros e carpinteiros
conquistam curso de restauração

 “Este ano vou completar 22
anos de UFRJ. Passei por algumas
unidades e já fiz de tudo um pou-
co até aprender marcenaria. Mi-
nha história está dentro desta ilha.
Tenho 39 anos de trabalho, jun-
tando tudo o que já fiz. Cheguei
em 19 de dezembro para traba-
lhar na construção da Ponte Rio-
Niterói fazendo buracos. Depois
passei para servente, fiz curso no
Senai de carpinteiro e comecei na
UFRJ trabalhando no Escritório
Técnico Universitário (ETU). Tra-
balhei dois anos no Núcleo de
Computação Eletrônica.

Mas meu serviço é montar di-
visórias. Ensinei ao Silvano o tra-
balho de marceneiro e a montar
divisórias na universidade. Em
1988 trabalhei no antigo GEMD.
Passei por várias unidades. Gosto

de estar sempre aprendendo. Te-
nho curso de alfaiate até. É de
família. Fiz curso de carpintaria
na Faculdade de Engenharia. E
quero continuar a aprender para

eu ensinar mais para outros. E aí
depois que você se for, terá sem-
pre alguém para contar sua his-
tória. No Museu já fiz muito tra-
balho de restauro. A estrutura do
elefante fui eu quem montou.
Dei sempre prioridade ao traba-
lho, por isso sou muito requisi-
tado pelos professores em viagens
para os trabalhos de campo e as
exposições.

Este curso de restauro é mui-
to bom. Estou aprendendo mui-
to, e o que não pude assimilar
antes. É uma grande oportuni-
dade fazer um curso desses, ain-
da mais chegando perto da mi-
nha aposentadoria.”

Antonio Irineu, 68 anos, foi
um dos grandes batalhadores por
esse curso. Marceneiro faz 23 anos
na UFRJ  e há 10 no Instituto de
Psicologia, afirma que o curso
atende às expectativas dos profis-

ÚLTIMA PÁGINA

sionais que se organizaram e
com o apoio do SINTUFRJ che-
garam a esse patamar:

“É uma grande oportuni-
dade para melhorar nossa qua-
lificação. No início do curso o
Gambine (superintendente de
Pessoal) compareceu para nos
prestar homenagem. Está sen-
do um curso muito importan-
te para uma nova perspectiva
profissional, melhorar nossos
salários, ganhar conhecimen-
to e técnica. Este curso de res-
tauração é para todos os pro-
fissionais marceneiros e car-
pinteiros da universidade que
até agora não tinham um co-
nhecimento mais refinado. Pa-
rabenizo pela sua qualidade, e
em especial pelo bom ganho
de conhecimento e técnica den-
tro da área de mobiliário.

Depois de concluído, tere-
mos um grupo de profissionais
prontos para qualquer trabalho,
tanto dentro quanto fora da uni-
versidade. Nossa luta é antiga e
vem atender a nossa formação,
um direito dado aos demais tra-
balhadores da universidade ao
qual não tínhamos acesso. Con-
quistamos nosso curso graças à
nossa organização, ao apoio do
SINTUFRJ e à possibilidade de
apresentarmos a proposta cons-
truída junto com o professor Be-
nites. Não foi fácil. Só tenho a
parabenizar o Sindicato, que
provou que também fazemos
parte da universidade. Agora, é
caminhar para um futuro me-
lhor, pois a esta altura de nos-
sas vidas é uma possibilidade
profissional infinita. Porque
para se formar um bom carpin-
teiro e um bom marceneiro
leva-se de 10 a 15 anos, e no
mercado de trabalho sem espe-
cialização e na nossa idade não
existe chances.”

MILTON BRASIL em plena atividade

SEU ANTÔNIO batalhou
pelo curso

A ESTRUTURA dos mamutes expostos no Museu Nacional (como este filhote) foi obra do
marceneiro Milton em conjunto com outros companheiros
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MARCENEIROS e carpinteiros participam do curso de restauração, dado pelos professores da EBA


