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DOIS PONTOS

Pressão da categoria arranca nova tabela da Caurj
Veja a íntegra do comunicado enviado aos associados da UFRJ, com simulação de tabela

1 - Em atenção à portaria con-
junta SRH/SOF/MP, n° 1, de 29/
12/2009, estabelecendo novos valo-
res de participação da União no
custeio da assistência à saúde su-
plementar do servidor e seus respec-
tivos dependentes.

2 - Considerando que o MPOG
está providenciando a rubrica para
cobrança do plano de saúde Caurj
no contracheque.

3 - Desejosos em repassar os no-
vos valores da União aos servidores e

seus dependentes, a Caurj e a PR-4/
UFRJ uniram esforços e acordaram
uma nova forma de contribuição
ao plano Caurj e repasse ao servidor.

4 - Até maio/2010 o pagamen-
to ao plano de saúde Caurj estava
sendo feito parte pelo servidor e parte
pela UFRJ diretamente à Caurj;
com a nova formatação do ressar-
cimento, fez-se necessário a altera-
ção neste formato.

5 - A partir de junho/2010 a
Caurj irá cobrar diretamente do ser-

vidor o valor total da mensalidade
do plano de saúde, na forma de
débito automático e/ou boleto já
cadastrados anteriormente.

6 - A UFRJ será responsável
pelo ressarcimento ao servidor em
contracheque do valor do benefício
saúde União.

7 - Para que essa alteração te-
nha sucesso e o servidor receba por
seus dependentes o benefício, será
necessário que o mesmo confirme
no Siapenet ou no RH da sua uni-

dade a inclusão dos mesmos.
8 - Na impossibilidade de con-

sulta ou falta de cadastro de alguns
dependentes já inclusos na Caurj, será
necessário providenciar a regulariza-
ção com brevidade no 8° andar da
Reitoria, na PR-4, no Fundão.

9 - Anexamos uma simulação
da tabela de preços da Caurj até
abril/2010 e os respectivos valores
de ressarcimento de acordo com as
faixas etária e salarial.

10 - Para efeito do cálculo da

remuneração, considerar todas as
rubricas fixas no contracheque
do servidor, com exceção dos be-
nefícios alimentação, transporte
e creche.

11 - Colocamo-nos à disposi-
ção para maiores esclarecimentos
por e-mail: caurj@caurj.com.br,
pessoalmente na Caurj na Praia
Vermelha ou no CCS, ou pela nos-
sa página: www.caurj.com.br,
onde há uma tabela de simula-
ção dos valores.

Simulação de acordo com tabela de preços da Caurj de abril de 2010 e ressarcimento governamental por faixa etária e faixa salarial

Lançamento do livro e tarde de autógrafos
dia 16 de junho – 14h às 18h
Salão DouradoSalão DouradoSalão DouradoSalão DouradoSalão Dourado do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ
Av. Pasteur 250 – Praia Vermelha – RJ
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Escombros

DVST vacina contra a H1N1
A Divisão de Assistência à Saúde do Trabalhador (DVST) informa que está vacinando contra

a influenza H1N1 às pessoas na faixa etária de 30 a 39 anos, assim como o público das etapas
anteriores: profissionais da área da saúde, idosos, adultos jovens de 20 a 29 anos, doentes
crônicos e gestantes.

Arraiá da UFRJ
Há seis anos a comunidade universitária realiza o Arraiá da UFRJ, e desde 2007 faz homenagem póstuma ao

professor Carlos Tannus, grande entusiasta e incetivador da festa, que reúne técnicos-administrativos, estudantes
e professores, em um esforço coletivo para divulgação e difusão desta manifestação popular brasileira na Zona
Sul da cidade do Rio de Janeiro.

A 7ª edição do arraiá será nos dias 11 e 12 de junho,  no campo de futebol da Escola de Educação Física e
Desportos, na Praia Vermelha, sob a coordenação da equipe de produção do Fórum de Ciência e Cultura, com o
apoio de 28 Centros Acadêmicos, Adufrj, Gabinete do Reitor, Decanias do CT, CCJE, SG-6, PR-5 e Instituto de
Economia.

O SINTUFRJ pressinou em nome da categoria a Caurj e a UFRJ para baixar os valores dos planos de saúde (titular e dependentes), a partir do
último reajuste concedido pelo governo à saúde suplentar. O ideal é a Caurj oferecer planos ao mesmo custo do benefício governamental
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10º CONSINTUFRJ

Unidades aceleram eleição de delegados
De acordo com o regimento do 10° Congresso do SINTUFRJ, termina no dia 2 de junho o prazo para
eleição dos delegados ao evento. O mais importante fórum de discussão e deliberações da categoria será
realizado de 8 a 10 de junho. Veja quais as unidades que elegeram nos últimos dias seus representantes:

Resultado das reuniões realizadas nas seguintes datas:

14 de maio
Alojamento Estudantil --Alojamento Estudantil --Alojamento Estudantil --Alojamento Estudantil --Alojamento Estudantil -- Com a presença dos coordenadores sindicais Luciano

Nascimento, Carlos Pereira da Silva e Nivaldo Holmes. Eleitos: Veraluce Aguiar Esteves e
Sebastião de Oliveira Flores (suplente).

18 de maio
Decania do CCS –Decania do CCS –Decania do CCS –Decania do CCS –Decania do CCS – Participaram da reunião os coordenadores Carmen Coelho, Carlos

Pereira, Francisco de Assis e Jonhson Braz. Eleitos: Antonio Eduardo dos Santos Conceição,
Cláudio Custódio Lourenço, Jorge Pierre Eugênio da Rosa e Paulo Sergio da Silva de
Moura. Suplente: Jorge Henrique da Silva.

Instituto de Neurologia –Instituto de Neurologia –Instituto de Neurologia –Instituto de Neurologia –Instituto de Neurologia – Reunião assistida pelos coordenadores Luciano Nasci-
mento, Carmen Coelho e Ednea Martins. Eleitos: Aluízio Paulino do Nascimento, Aroldo
de Jesus, Cláudio Heitor Tavares Gress, Fátima Rosane de Oliveira e Ivete dos Santos
Pinheiro.

Faculdade de Farmácia –Faculdade de Farmácia –Faculdade de Farmácia –Faculdade de Farmácia –Faculdade de Farmácia – Coordenadores sindicais presentes foram Nilce Corrêa e
Nivaldo Holmes. Eleitos: Izaias Gonçalves Bastos e Luiz Augusto de Souza Guimarães.
Suplente: Angelo P. Carneiro.

Instituto de Geociências – Reunião coordenada pelos dirigentes sindicais Francisco de
Assis e Carlos Pereira da Silva. Eleitos: Eduardo dos Santos Carvalho e Boaventura Souza
Pinto. Suplente: Marlene Sales Soares.

Fórum de Ciência e Cultura –Fórum de Ciência e Cultura –Fórum de Ciência e Cultura –Fórum de Ciência e Cultura –Fórum de Ciência e Cultura – A reunião não teve quórum, mas a categoria
participará do congresso com um observador, conforme garante o estatuto do SINUTUFRJ.
O indicado foi Antonio Soares da Silva. Estavam presentes os coordenadores Francisco de
Assis, Ivanir Valentim e Luciano Nascimento.

Instituto de Geociências –Instituto de Geociências –Instituto de Geociências –Instituto de Geociências –Instituto de Geociências – Realizaram a reunião os coordenadores sindicais
Francisco de Assis e Carlos Pereira. Foram eleitos delegados Eduardo dos Santos Carvalho e
Boventura Souza Pinto. Suplente: Marlene Sales Soares.

Dia 19 de maio
Escola de Química –Escola de Química –Escola de Química –Escola de Química –Escola de Química – Com a presença dos coordenadores sindicais Dulce Machado,

Manuel Dantas e Carlos Pereira, foram eleitos: Geraldo Teotônio da Silva e Wilson Ferreira
Viana. Suplentes: Milton José da Silva Filho e Antonio César Alves.

Garagem –Garagem –Garagem –Garagem –Garagem – Participaram os coordenadores Francisco de Assis e Ruy de Azevedo, e os
eleitos são: Paulo Gilson Nogueira e como suplente Daniel Rodrigues de Araújo.

Instituto de Doenças do Tórax –Instituto de Doenças do Tórax –Instituto de Doenças do Tórax –Instituto de Doenças do Tórax –Instituto de Doenças do Tórax – Coordenadores sindicais participantes da reunião:
Carmen Coelho e Ednea Martins. Eleitos: Eliane Corrêa de Souza.

Escola de Serviço Social – Escola de Serviço Social – Escola de Serviço Social – Escola de Serviço Social – Escola de Serviço Social – Os seis técnicos-administrativos presentes à reunião com
os coordenadores Francisco de Assis, Luciano Nascimento e Chantal Russi decidiram pelo
não envio de representantes ao 10° Consintufrj, embora tenham conseguido quórum
mínimo. Eles alegaram que a entidade deve investir na eleição de delegados sindicais de
base e na instalação do Conselho de Delegados.

Instituto de Bioquímica – Instituto de Bioquímica – Instituto de Bioquímica – Instituto de Bioquímica – Instituto de Bioquímica – Reunião coordenada pelos dirigentes sindicais Nivaldo
Holmes e Jonhson Braz. Eleitos: Rubens de Morais Nascimento e como suplente Severino
Borges Sobrinho.

Dia 20 de maio
ETU –ETU –ETU –ETU –ETU – Com a participação dos coordenadores Jonhson Braz, Carlos Pereira e Ivanir

Valentim Santorio foram eleitos Carlos Pereira e Dirceu José de Souza Martins (suplente).
Instituto de Física – Instituto de Física – Instituto de Física – Instituto de Física – Instituto de Física – A categoria não mostrou interesse em participar do 10°

Consintufrj, não comparecendo à reunião.
Instituto de Biologia –Instituto de Biologia –Instituto de Biologia –Instituto de Biologia –Instituto de Biologia – Dirigentes presentes Nilce Corrêa e Arnaldo Bandeira e

eleitos: Gergino Teotônio da Silva Filho, Orlando da Conceição Simões, Nivaldo Holmes de
Almeida Filho e Francisco de Assis. Suplentes: Jorginaldo Willian de Oliveira, Reginaldo e
Henrique Banharo da Silva.

Instituto de Ginecologia –Instituto de Ginecologia –Instituto de Ginecologia –Instituto de Ginecologia –Instituto de Ginecologia – Participaram os coordenadores Ednea Martins, Carmen
Coelho e Luciano Nascimento. Eleito: Rodrigo Gomes M. Andrade.

Faculdade de Direito –Faculdade de Direito –Faculdade de Direito –Faculdade de Direito –Faculdade de Direito – Reunião organizada pelos coordenadores Jefferson Salazar,
Carmen Coelho, Luciano Nascimento e Edmilson Gomes, e eleitos Paulo Roberto de Castro
Santos e o suplente Luiz Fernandes.

Instituto de Química – Instituto de Química – Instituto de Química – Instituto de Química – Instituto de Química – Coordenadores presentes Ruy dos Santos e Manoel Dantas, e
eleito delegado Marcílio Alves.

Calendário das próximas reuniões
 Segunda-feira, 24 de maio Segunda-feira, 24 de maio Segunda-feira, 24 de maio Segunda-feira, 24 de maio Segunda-feira, 24 de maio

Às 11h: SiBi, na sala 106

Às 11h: SG-6, na sala 810

 Terça-feira, 25 de maio Terça-feira, 25 de maio Terça-feira, 25 de maio Terça-feira, 25 de maio Terça-feira, 25 de maio

Às 10h: Escola de Comunicação, na sala da Congregação

Às 11h: Decania do CCJE, na Decania

Às 12h: Hesfa, no auditório

Às 14h: Escola de Música, na sala dos professores

 Quarta-feira, 26 de maio Quarta-feira, 26 de maio Quarta-feira, 26 de maio Quarta-feira, 26 de maio Quarta-feira, 26 de maio

Às 10h: Aposentados, na subsede sindical no HU

Às 10h: Coppe, no bloco G, sala 122

As 11h: Gabinete da Reitoria, na antessala do Consuni,2° andar

Às 11h30: EEFD, na sala 324

Às 11h: Faculdade de Letras (sala da Congregação)

Às 11h: Unidades DEN, DAA, DSC, DMD e CAE, do HU, no auditório da Patologia

Às 15h: Subprefeitura da Praia Vermelha, no pátio

Às 16h: Ippur, na sala 530

 Quinta-feira, 27 de maio Quinta-feira, 27 de maio Quinta-feira, 27 de maio Quinta-feira, 27 de maio Quinta-feira, 27 de maio

Às 11h: Faculdade de Medicina, no auditório da biblioteca do CCS

Às 14h: PR-5, sala 815, 8° andar

Às 15h: Gráfica, na recepção

 Sexta-feira, 28 de maio Sexta-feira, 28 de maio Sexta-feira, 28 de maio Sexta-feira, 28 de maio Sexta-feira, 28 de maio

Às 12h: Faculdade de Educação, na sala 215

 Segunda-feira, 31 de maio Segunda-feira, 31 de maio Segunda-feira, 31 de maio Segunda-feira, 31 de maio Segunda-feira, 31 de maio

Às 10h: Biofísica, sala de manutenção do bloco G, subsolo

Às 11h: PR-3, sala da assessoria

 Terça-feira, 1° de junho Terça-feira, 1° de junho Terça-feira, 1° de junho Terça-feira, 1° de junho Terça-feira, 1° de junho

Às 11h: PR-4, na sala da Codep
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VILA RESIDENCIAL

Um bairro urbanizado ainda este ano
Os responsáveis pelas obras de

saneamento na Vila Residencial,
onde a maioria dos moradores é,
funcionários da UFRJ, prometem
um bairro novinho em folha até o
fim do ano. Projetistas e construto-
res dizem mais: ainda em 2010 esta-
rá pronta também a ponte do canal
(ao lado da Xistoquímica), o que
vai permitir a saída de veículos para
a Linha Vermelha, sentido Centro,
desafogando outros acessos. Tudo isso
dentro do processo de recuperação e
revitalização ambiental dos canais
do Cunha e do Fundão.

Representantes da construtora
Queiroz Galvão; o responsável pelo
projeto de saneamento da Vila, Luiz
Antônio Pedrosa; os coordenadores
do Programa de Inclusão Social da
Vila, Pablo Benetti e Selene Maia; o
reitor Aloísio Teixeira; o pró-reitor
de Planejamento Carlos Levi; e o
subsecretário estadual de Meio, An-
tônio da Hora, participaram de uma
reunião na manhã do dia 14 de
maio, na sede da Associação de Mo-
radores da Vila Residencial (Ama-
Vila), quando prestaram contas aos
conselheiros da entidade sobre o
andamento das obras.

IniciativaIniciativaIniciativaIniciativaIniciativa
A reunião foi solicitada pela

AmaVila com o apoio do reitor
diante de uma série de dúvidas
apresentadas pelos moradores.
Uma animação ilustrou as obras
propostas e em curso, o que mlho-
rará os sistemas de saneamento,
atenuando ocorrências de enchen-
tes comuns no lugar. Entre as
obras previstas estão a de esgoto e

Avaliações
positivas

O projeto apresentado pelo
coordenador de Inclusão Social
da Vila, Pablo Benetti, inclui
campo de futebol, creche, urba-
nização da quadra, entre outros
itens. “Não sei se farão o nosso
projeto completo, mas pelo me-
nos grande parte será feita. In-
ternamente a Vila vai ter condi-
ções diferentes das atuais, por
exemplo o esgoto correndo sepa-
rado da água pluvial. Quando
houver maré alta, na maior parte
das vezes não vai haver refluxo;
não vai ter mais água invadin-
do casas. Pode alagar as ruas,
mas não as casas. É uma dife-
rença na qualidade de vida enor-
me. Hoje o abastecimento de
água é intermitente. Agora vai
ter abastecimento permanente”,
listou o arquiteto.

O reitor também estava oti-
mista. “A perspectiva é que fi-
que pronta logo. Temos que re-
solver definitivamente a ques-
tão da regularização da posse. O
Conselho Universitário já apro-
vou”, reafirmou ele.

Em 2006 o Consuni apro-
vou o parecer que deu início ao
processo de regularização fun-
diária. Aloísio Teixeira conside-
ra “essa forma de inclusão im-
portante para que se forme a
consciência de que esse investi-
mento e equipamentos são dos
moradores”.

O conselheiro da AmaVila,
Edney Peixoto, gostou da apre-
sentação, mas acha que as ex-
plicações deveriam ser levadas
ao conjunto dos moradores para
sanear as dúvidas de todos. Já
Rodrigo Azevedo destacou a im-
portância da parceria da Reito-
ria com a AmaVila no processo
de regularização fundiária e
considerou importante que os
moradores valorizem a obra.

“A reunião foi importante;
o objetivo era entender o que
realmente estava acontecendo”,
disse Joana, explicando que,
apesar das dúvidas, os morado-
res estão felizes. “Na história da
Vila nunca teve algo assim”,
completou Roselinda Passos, do
Conselho Fiscal da associação.
Francisco Freitas comemorou
também a confirmação pelo rei-
tor da chegada da fibra óptica à
Vila para ligação do Laborató-
rio de Informática da comuni-
dade à rede da UFRJ.

Em reunião chamada pela AmaVila com o apoio do reitor, construtora presta contas à
comunidade das obras em andamento, tira dúvidas dos moradores e dá prazo de conclusão

de drenagem, de onde se conclui
que todas as ruas serão afetadas,
trazendo transtornos temporários.
Os construtores alertam, por exem-
plo, que as escavações são profun-
das e os moradores devem ter cuida-
do para que as crianças não se apro-
ximem das valas abertas.

Para a instalação hidráulica, por
exemplo, será necessário quebrar as
atuais calçadas, que serão recons-
truídas depois. A execução da dre-
nagem pode criar ressalto nas ruas,
impedindo o tráfego temporário de
veículos, e na etapa final, quando o
meio fio começar a ser refeito, ou-
tras restrições serão impostas aos
moradores.

OrientaçãoOrientaçãoOrientaçãoOrientaçãoOrientação
Por meio de panfletos, a cons-

trutora informa sobre a sequência
das obras e orienta os moradores da
Vila para evitar problemas com a
rede de esgoto, evitando, por exem-
plo, jogar papel higiênico, sacolas
plásticas, absorventes e outros obje-

tos no vaso sanitário; restos de ali-
mento na pia da cozinha; e para
que façam a limpeza dos pisos
usando proteção de grade nos ralos.

Foi justamente para esclarecer
dúvidas a respeito das obras em an-
damento e reivindicar que essas ori-
entações sejam passadas com mais
clareza para a comunidade que a
AmaVila pediu a reunião com os
representantes da construtora.

O coordenador-geral do SIN-
TUFRJ e morador da Vila, Fran-
cisco de Assis, reivindicou que o
projeto fosse apresentado à comu-
nidade, até para mobilizar a po-
pulação local para que participe e
colabore. “Gostaríamos de conhe-
cer a cronologia da obra”, pediu,
para que os moradores saibam, por
exemplo, que ruas serão interdi-
tadas e quando. “É um sonho de
muitos anos e a expectativa é gran-
de. Por isso tem que ter informa-
ção”, disse Assis. “Isso aqui é dos
moradores e eles são corresponsá-
veis pela manutenção dos equipa-

mentos”, acrescentou o reitor, ra-
tificando a solicitação de que haja
esclarecimento à comunidade.

O diretor da AmaVila, Fran-
cisco de Assis Freitas, questionou
a adequação dos materiais utili-
zados, como a dimensão da tu-
bulação do sistema de esgoto. O
projetista Luiz Pedrosa respon-
deu que “tudo foi feito segundo
as normas”.

ReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicações
Além do esclarecimentos das

dúvidas, os moradores fizeram al-
gumas solicitações, como instala-
ção de proteção no ponto de ônibus
e caçambas de lixo em locais de
fácil acesso dos caminhões de lim-
peza urbana. Pablo Benetti apre-
sentou proposta de arborização das
vias e uma alteração no projeto de
urbanização prevendo uma praça
na área separada da igreja local
(antes era uma só área).

O subsecretário de Meio Am-
biente, Antônio da Hora, disse que
a Vila vai ser um bairro urbaniza-
do dentro da Ilha do Fundão, e
com qualidade de vida. “No final
do ano está tudo pronto. Ano novo,
Vila nova”, comemorou anteci-
padamente informando que em
junho deve haver uma visita do
governador e do ministro do Meio
Ambiente às obras de dragagem
dos canais e às obras da Vila.

Na oportunidade, a conselheira
da AmaVila, Joana Angélica Pereira,
solicitou ao reitor interligação do
prédio da associação, onde funcio-
na o laboratório de informática,
ao cabo de fibra ótica da UFRJ.

O COORDENADOR do SINTUFRJ e morador da Vila, Francisco de Assis, participou da reunião com as lideranças comunitárias

Foto: Cícero Rabello

Imagem: Divulgação
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UFRJ

A comemorada decisão da 3a

Vara Federal do Rio na segunda-
feira, dia 10 – que, depois de uma
batalha judicial de quase 40 anos,
concedeu à UFRJ a reintegração de
posse do terreno onde funciona o
Canecão –, acabou suspensa pou-
cos dias depois.

Na quinta-feira, dia 13 de
maio, a administração do Cane-
cão entrou com um agravo de efei-
to suspensivo contra a sentença vi-
toriosa à universidade.

No dia 14 de maio, decisão do
Tribunal Regional Federal (TRF)
contra a reintegração permitiu a
reabertura do local para uso da casa
que explora comercialmente o lu-
gar. Os advogados anunciavam que
o Canecão voltaria a funcionar no
dia 18 de maio. A decisão é limi-
nar, ou seja, provisória. Os advoga-
dos disseram na imprensa que os
administradores estão abertos ao
diálogo e que vão aguardar o con-
tato da universidade.

Reitor fala no ConsuniReitor fala no ConsuniReitor fala no ConsuniReitor fala no ConsuniReitor fala no Consuni
A Assessoria de Imprensa da UFRJ

Reordenação do tráfego no campus

Liminar suspende reintegração do Canecão
Desde 1971 a universidade briga na Justiça pela recuperação do patrimônio público

confirmou a informação de que
haveria recurso à liminar, mas que
a estratégia não seria divulgada.

Na sessão do Conselho Univer-
sitário de quinta-feira, 20 de maio,
o reitor Aloísio Teixeira fez um re-
lato da disputa. “Para nossa sur-
presa e para surpresa dos nossos pro-
curadores e de juristas consultados,
o desembargador da 2a Instância
concedeu uma liminar para o Ca-
necão sob o argumento de que ha-
via contrato em vigor entre o Cane-
cão e a UFRJ”, disse ele, explicando
que, na verdade, esse processo re-
cente tem decisão transitada em
julgado no Superior Tribunal de
Justiça (STJ), cuja base é exata-
mente “a renúncia     que a universi-
dade fez há alguns anos atrás reto-
cando os processos anteriores quan-
to à inexistência de contrato”.

Segundo Teixeira, “a decisão
que houve foi sobre isso, e a 3a Vara
do RJ estava executando a decisão
do STJ. No entanto, o desembarga-
dor teve por bem afrontar a decisão
do STJ e concedeu a liminar. Nós
tínhamos a expectativa de que não

coubesse recurso desta forma. Mas
para nossa surpresa coube recurso,
e foi pelo menos em primeira ins-
tância acatado sob a forma de li-
minar”, acrescentou.

Os procuradores estiveram com
o desembargador, que declarou que
tinha certeza de que sua decisão

Com a intenção de melhorar o
fluxo de veículos na Cidade Univer-
sitária e preservar o patrimônio da
UFRJ, a Prefeitura da UFRJ alterou
os horários de abertura e fechamen-
to dos portões 3 e 4, que ligam o
campus ao continente, respectiva-
mente pelas Linhas Amarela e Ver-
melha. A medida foi tomada na
segunda-feira, 17 de maio, e visa
reduzir os engarrafamentos que ocor-

rem no fim da tarde, principalmen-
te quando a maioria dos alunos e
funcionários deixa a universidade.

O acesso pelo portão 3 será fe-
chado às 15h e reaberto às 19h;
enquanto o ingresso ao campus
pelo portão 4 fica fechado a partir
das 16h. Os caminhos indicados
para chegar à Cidade Universitá-
ria, após esses horários, são:

Cidade Universitária pela Li-Cidade Universitária pela Li-Cidade Universitária pela Li-Cidade Universitária pela Li-Cidade Universitária pela Li-

nha Vermelha (vindo do Centro):nha Vermelha (vindo do Centro):nha Vermelha (vindo do Centro):nha Vermelha (vindo do Centro):nha Vermelha (vindo do Centro):
Opção 1: Opção 1: Opção 1: Opção 1: Opção 1: Seguir pela Linha Ver-

melha, acessar a agulha de saída na
altura do HU e entrar pelo portão 1.

Opção 2: Opção 2: Opção 2: Opção 2: Opção 2: Acessar a Linha Ama-
rela (sentido Barra da Tijuca), se-
guir pela Avenida Brasil (sentido
Zona Oeste) e entrar pela Ilha do
Governador na Av. Brigadeiro Trom-
powski. O acesso à Cidade Universi-
tária será pelo portão 2.

Cidade Universitária pelaCidade Universitária pelaCidade Universitária pelaCidade Universitária pelaCidade Universitária pela
Linha Amarela:Linha Amarela:Linha Amarela:Linha Amarela:Linha Amarela:

Opção 1: Opção 1: Opção 1: Opção 1: Opção 1: Acessar a Avenida
Brasil (sentido Zona Oeste) e en-
trar pela Ilha do Governador na
Av. Brigadeiro Trompowski. O
acesso à Cidade Universitária será
pelo portão 2.

Opção 2:Opção 2:Opção 2:Opção 2:Opção 2: Seguir pela Linha
Amarela até a conexão com a
Linha Vermelha, ir por essa úl-

tima até a agulha de saída do
Hospital Universitário e entrar
pelo portão 1.

O fechamento dos portões con-
tará com o apoio da CET-Rio e da
Polícia Militar do Rio de Janeiro
para orientar os motoristas que che-
gam à Cidade Universitária pelos
caminhos alternativos, além de re-
primir eventuais abusos ou irregu-
laridades.

A  c o n s t a t a ç ã o  é  d o  p r e -
f e i t o  d a  C i d a d e  U n i v e r s i -
t á r i a ,  H é l i o  d e  M a t t o s ,  a o
t o m a r  c o n h e c i m e n t o  d e
q u e i x a s  d o s  s e r v i d o r e s  s o -
b r e  r o u b o  d e  c a r r o s  n o  e n -
t o r n o  d o  H U ,  C C S ,  F a c u l -
d a d e  d e  O d o n t o l o g i a  e  d a
s u b s e d e  s i n d i c a l  d o  S I N -

estava correta e que esse será seu
voto quando se reunir com a tur-
ma. O reitor explicou que faz parte
também desta turma o desembar-
gador Castro Aguiar, professor da
UFRJ, que vai se declarar impedido
de participar por conflito de inte-
resses. A decisão, segundo ele, deve

ocorrer em 15 dias. A Reitoria en-
trou em contato com a secretaria
executiva do Ministério da Educa-
ção para uma conversa com a Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) a
respeito da possibilidade de uma
ação mais contundente sobre a
questão.

Fotos: Cícero Rabello

T U F R J .  E l e  r e c o m e n d a  a o s
p r o p r i e t á r i o s  d o s  v e í c u l o s
q u e  u t i l i z e m  o s  e s t a c i o -
n a m e n t o s  c o n t r o l a d o s ,
s e n d o  a l g u n s  p a g o s  e  o u -
t r o s  d e  g r a ç a .  “ C a r r o s  p a -
r a d o s  n a s  r u a s  s ã o  m a i s
f á c e i s  d e  s e r e m  l e v a d o s
p o r  b a n d i d o s ” ,  d i s s e .
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ELEIÇÕES

CCS elege decana esta semana pela paridade

Odonto também
vai às urnas

Nos dias 24, 25 e 26 de maio a Faculdade
de Odontologia elegerá a nova direção. A
consulta é de 70% de peso para docentes, 17%
para técnicos-administrativos e 13% para
estudantes. A chapa única Integração  é com-
posta pelo atual diretor Ednilson Poranga-
ba e o substituto eventual Márcio Sayão. O
horário de votação é das 9h às 16h.

No dia 13 de maio a chapa apresentou
sua proposta de trabalho: aumento do espa-
ço físico da Escola; conclusão da mudança
curricular do Curso de Odontologia; conti-
nuidade da manutenção da Escola (refrige-
ração, hidráulica etc.); ampliação dos cur-
sos de Pós-Graduação; ampliação do Setor
de Esterilização conforme determina a An-
visa; ampliação dos cursos de extensão etc.

Ednilson Porangaba apresentou tam-
bém um relatório das atividades que desen-
volveu durante a gestão, que inclui a reali-
zação de reformas em vários departamentos
e setores, na rede elétrica, caixa d’água, cria-
ção do laboratório de informática, entre
outras benfeitorias.

Primeiro foi a Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) do Senado que
aprovou, na quarta-feira, dia 19 de
maio, o Projeto de Lei Complementar
(PLC) n° 58/10, que torna inelegíveis os
candidatos a cargos políticos que tive-
rem sido condenados por determinados
crimes em decisão colegiada (por um
grupo de juízes): o chamado Ficha Lim-
pa. Da CCJ a matéria seguiu direto para
ao plenário, que votou favoravelmente.
Agora falta a assinatura do presidente
Lula.

O projeto prevê inelegibilidade de
oito anos para os políticos. E também
prevê a inelegibilidade de pessoas físicas
e dirigentes de empresas que receberem
ou fizerem doações ilegais. O projeto
também atinge os magistrados e mem-

bros do Ministério Público que tenham
sofrido sanções disciplinares ou deixado o
cargo para evitá-las. O PLC 58/10 já foi
aprovado na Câmara Federal.

O projeto, que passou no plenário do
Senado e na CCJ, foi o mesmo aprovado
na Câmara dos Deputados na semana an-
terior. E prevê o efeito suspensivo da con-
denação: se o candidato não concordar
com a decisão pode pedir a suspensão da
sentença no Superior Tribunal de Justiça.
Nesse caso, ele poderá continuar em cam-
panha, mas o seu processo vai tramitar
mais rápido, em regime de urgência.

HistóricoHistóricoHistóricoHistóricoHistórico
O Movimento de Combate à Corrupção

Eleitoral (MCCE) deu início à coleta de assi-
naturas para um novo projeto de lei de ini-

ciativa popular em maio de 2008. A ideia
era aprofundar as conquistas iniciadas com
a aprovação da Lei n° 9.840. Comitês fo-
ram montados em todos os estados brasi-
leiros e em locais de grande concentração
humana para angariar as 1,3 milhão de
assinaturas de brasileiras e brasileiros para
aumentar o rigor da lei em favor de elei-
ções cada vez mais limpas.

A história da Lei n° 9.840, de 28 de
setembro de 1999, inicia-se com o lan-
çamento do Projeto Combatendo a Cor-
rupção Eleitoral, em fevereiro de 1997,
pela Comissão Brasileira Justiça e Paz
(CBJP), da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB). Esse projeto
deu continuidade à Campanha da Fra-
ternidade de 1996, da CNBB, cujo tema
foi “Fraternidade e Política”.

O PLC 58/10 é uma iniciativa popular que impede a candidatura a
cargos políticos de quem cometeu determinados crimes

Desta segunda-feira, 24 de maio até quin-
ta-feira, 27, começa a eleição para a
Decania do maior Centro da UFRJ, o
de Ciências da Saúde (CCS). O desta-
que é a consulta através do sistema
paritário, 1/3 de peso para cada seg-
mento, reivindicação histórica do mo-
vimento dos técnicos-administrativos
em educação. A candidata única Ma-
ria Fernanda Quintela, que tem como
decano substituto o diretor da Facul-
dade de Medicina, Antonio Ledo (re-
conduzido ao cargo pela comunidade
na semana passada) fez intensa cam-
panha percorrendo as unidades e de-
batendo com os segmentos.

Segundo Maria Fernanda, existe o
plano principal do programa de ges-
tão, mas as sugestões dos segmentos
serão incorporadas, haja vista que é
um projeto a ser realizado em con-
junto com a comunidade. Na quinta-
feira, 20, em companhia do atual su-
perintendente do CCS, Roberto Leal,
ela reuniu-se com os técnicos-admi-
nistrativos em educação no auditório
da Biblioteca Central para debater
suas propostas, ouvir sugestões e rei-
vindicações. A eleição vai até o dia 27
de maio.

Na reunião, Maria Fernanda apre-
sentou sua plataforma básica e es-
miuçou os objetivos da melhoria das
condições de trabalho, como também
detalhou a proposta de criar cursos
de capacitação. A valorização profis-
sional dos servidores técnico-admi-
nistrativos faz parte dos princípios
de sua gestão.

Projeto Ficha Limpa é aprovado

“Dentro do planejamento estraté-
gico precisamos saber quem somos, o
que fazemos e para onde vamos. O
CCS representa 44% da UFRJ em nú-
meros de técnicos-administrativos,
professores e alunos e também em
qualidade e produtividade da univer-
sidade”, disse aos funcionários. Se-
gundo ela, haverá levantamento so-
bre as condições de trabalho e promo-
ção de convênios para cursos de capa-
citação.

A valorização dos servidores foi res-
saltada por Maria Fernanda ao exem-
plificar a escolha do sistema paritá-
rio para a eleição da Decania: “As pes-
soas se sentem desestimuladas, desva-
lorizadas e desqualificadas. Muitas es-
tão em desvio de função. É preciso
conversar sobre isso. Mas conseguimos
um grande avanço tendo os técnicos-
administrativos representando 1/3.
Vamos ter paridade, e isso representa
mudança de pensamento na universi-
dade. Não estamos descumprindo a lei.
O reitor Aloísio Teixeira foi eleito as-
sim. É o mais justo e as pessoas se
sentem parte da instituição e partici-
pantes da política interna da própria
universidade. Isso é muito importan-
te, porque se sentem mais responsá-
veis e estimuladas.”

Os funcionários sentiram-se à von-
tade para tirar dúvidas, falar das suas
condições de trabalho, pedir mais ex-
plicações e sugerir propostas. O coor-
denador-geral do SINTUFRJ Francis-
co de Assis, que estava presente parti-
cipando como técnico-administrati-

vo, elogiou a defesa da paridade por
parte de Maria Fernanda –  por duas
vezes ela deu voto decisivo para defi-
nir pela paridade em eleição de uni-
dade. E sugeriu que a valorização dos
técnicos-administrativos em educa-
ção deve ser integrada  ao setor de RH e
ao PDI do CCS.

“Assim poderemos ter de fato o di-
mensionamento da força de trabalho

para conhecer o quadro geral do cen-
tro e de suas atividades e com isso
definirmos o trabalho a ser feito. Acre-
dito que os trabalhadores têm na can-
didata a expectativa de atuar para
construir junto. Falo de experiência.
Por isso é importante que o pessoal
esteja organizado e unificados para
dizer o que querem e mostrar onde
pretendem chegar”, disse Francisco.

Foto: Cícero Rabello

Maria Fernanda é

candidata única, mas é

importante que toda a

comunidade compareça

às urnas para reforçar o

sistema paritário.

Igualdade de direitos na

UFRJ é a nossa luta
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América Latina passada a limpo
Unidade entre países garante avanços sociais e vitórias contra o imperialismo e o neoliberalismo

Mais de 500 sindicalistas e re-
presentantes de centrais sindicais
de 28 países latino-americanos, dos
movimentos sociais e das comuni-
dades dos trabalhadores imigran-
tes participaram do Seminário
Sindical Internacional da CUT,
evento realizado no dia 30 de abril
no auditório Simón Bolívar, no Me-
morial da América Latina, em
Barra Funda, São Paulo, que abriu
no Brasil as comemorações cutis-
tas do 1° de Maio.

O presidente da CUT, Artur Hen-
rique, e o presidente da Central Sin-
dical das Américas (CSA), Victor
Baez, insistiram em dois pontos no
debate de abertura do seminário:
“integração regional só irá aconte-
cer de fato quando todos os países
da América Latina tiverem o mes-
mo padrão elevado de direitos tra-
balhistas e sociais, tais como car-
teira assinada, aposentadoria dig-
na e previdência social; e que, para
tanto, é imprescindível que o mo-
vimento sindical da região esteja
profundamente unido e seja autô-
nomo e livre”.

Ampliar aliançasAmpliar aliançasAmpliar aliançasAmpliar aliançasAmpliar alianças
“Nós, trabalhadores da Améri-

ca Latina, queremos trabalhadores
e trabalhadoras mais organizados,
e menos sindicatos pouco represen-
tativos ou dispersos”, disse Baez. O
dirigente também defendeu que o
movimento sindical deve priorizar
a aliança com entidades do He-
misfério Sul, e não apenas o mode-
lo tradicional de aliança com sin-
dicatos do Hemisfério Norte. “Isso
inclui as centrais africanas”, des-
tacou.

Para Artur Henrique, “a inte-
gração continental deve ocorrer a
partir da integração dos direitos tra-
balhistas e sociais do conjunto dos
trabalhadores e trabalhadoras de
todos os países”.  Segundo ele, a
região deveria adotar a Plataforma
Laboral das Américas e a agenda do
trabalho decente da Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
como instrumentos para atingir esse
objetivo. “Esse tem que ser o pilar
de um novo modelo de desenvolvi-
mento que não preconize cresci-
mento puro e simples, enquanto
trabalhadores adoecem ou morrem
em nome de conceitos neoliberais
como competitividade.” Porém,
advertiu Artur, “sem liberdade e
autonomia sindical, esse novo
modelo não será possível”.

Os presidentes da CUT e da Cen-
tral Sindical das Américas também
enfatizaram a importância da

A solidariedade entre os po-
vos latino-americanos vem der-
rotando o imperialismo e o
neoliberalismo, e faz da região
a protagonista de um outro
mundo que já é realidade. Este
é um dos resumos possíveis da
mesa de debates que abriu o
Seminário Sindical Interna-
cional promovido pela CUT.

O palestrante convidado,
sociólogo e secretário-geral da
Faculdade Latino-Americana
(Flacso), professor Emir Sader,
deu alguns exemplos: “A Bolí-
via erradicou o analfabetis-
mo. Isto é tão significativo que
a imprensa não noticia, por-

manutenção do Estado indutor do
desenvolvimento. “A América Lati-
na está mostrando como é possível
eleger governantes que façam cres-
cer a nossa democracia. Todos nós
sabemos que um governo de direi-
ta no Brasil nesse momento será
um retrocesso. Por isso, nós do Mo-
vimento Sindical Internacional
temos a nossa candidata aqui no
Brasil”, disse Victor Baez, em refe-
rência a Dilma Rousseff. Artur Hen-

rique apresentou a Plataforma da
CUT para as eleições 2010 que foi
lançada nos 27 estados e em todas
as cidades onde as entidades cutis-
tas realizaram atos políticos em
comemoração ao Dia Internacio-
nal da Classe Trabalhadora.

Para o ministro de Assuntos
Estratégicos, Samuel Pinheiro Gui-
marães, o atual período histórico
da América Latina representa, com
gradações diferentes entre os paí-

ses, uma ruptura com séculos de
dominação, colonialistas ou pelas
elites locais. “Houve um tempo,
não muito distante, em que um
presidente olhava, do alto, uma
manifestação de trabalhadores e
pensava: ‘Olha só que belo assunto
para uma tese acadêmica.’ A con-
quista do Estado pela maioria da
população, os trabalhadores, preci-
sa ser mantida”, conclui.

Ao encerrar o debate, o secretá-

rio de Relações Internacionais da
CUT, João Felício, disse que “nós
do campo da esquerda precisamos
fortalecer a nossa comunicação,
porque, sem isso, vai ser difícil sair
do isolamento. Continuaremos
sendo excluídos do noticiário pelos
meios de comunicação que defen-
dem os interesses do tucanato, da
direita”.

Fonte: Imprensa CUT

Seminário conclui que a solidariedade latino-americana está
derrotando o imperialismo e que o retrocesso seria um desastre

Foto: Arquivo CUT

INICIATIVA cutista aponta para a necessidade de os povos latinos se unirem mais para impedir que a direita retome o poder nos países
onde foi derrubada, e também para o aprofundamento da solidariedade na luta contra a miséria e conquistas de direitos iguais para todos

que é um golpe no modelo de
ensino privado. Isso também
nega a ideia de que os mais ri-
cos avançam mais”, disse. “Esse
feito extraordinário da Bolívia
aconteceu por causa da solida-
riedade cubana, que forneceu o
método de ensino e os professo-
res”, completou Sader, que ain-
da destacou que a erradicação
do analfabetismo no país vizi-
nho se deu em menos de cinco
anos e num contexto em que a
população fala mais de uma
língua (espanhol, quéchua, ai-
mará e diversos dialetos).

Um dos símbolos dessa solida-
riedade é a Aliança Bolivariana

para os Povos (Alba), onde, segun-
do o professor, “cada um dá o que
tem e recebe o que precisa”. Lem-
brou ainda que leu recentemente
no jornal La Nacion que 18 mil
argentinos recuperaram a visão em
cirurgias realizadas em hospitais
bolivianos pelas mãos de médicos
cubanos. “É por aí que estamos
avançando.”

A política externa dos gover-
nos progressistas da região tem
sido movida por esse espírito de
solidariedade, que inexistia na
época em que imperava o neoli-
beralismo. “Quando o candidato
da direita critica o Mercosul e o
chama de farsa, ele reflete o que

foi o período anterior”, afirma
Emir Sader.

“A direita tem como obje-
tivo fraturar nosso internacio-
nalismo e retomar o bilatera-
lismo com os Estados Unidos.
Mas, assim como não teríamos
conseguido eleger diversos go-
vernos progressistas na Améri-
ca Latina sem a classe traba-
lhadora organizada, a mesma
organização dos movimentos
sociais deve impedir o retroces-
so, aprofundando a interlocu-
ção com os governos popula-
res”, afirmou o secretário da
Central Sindical das Américas
(CSA), Hugo Yasky.

MUNDO
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Medicina reconduz Antônio Ledo
A comunidade da Facul-

dade de Medicina recondu-
ziu à direção o professor ti-
tular do Departamento de
P e d i a t r i a ,  A n t ô n i o  J o s é
Ledo Alves da Cunha. A elei-
ção foi  realizada nos dias
10,  11 e  12 de maio.  O  cri-
tério adotado foi  de 70%
para os  professores ,  15%
para os técnicos-adminis-
trat ivos e  15% para os  es-
t u d a n t e s .  A n t ô n i o  L e d o
permanecerá  à  f rente  da
Medicina por mais  quatro
anos e  acumulará a dire-
ção com a função de deca-
no subst i tuto do Centro de
Ciências da Saúde a convi-
te  da candidata Maria Fer-
nanda Quintela.  Seu subs-
t i tuto eventual  é  o profes-
sor  Afrânio Kri tski .

Antônio Ledo decidiu se
recandidatar após ter  rece-
bido incentivo e  apoio de
vários  colegas docentes ,  de
funcioná-rios  e  de alguns
estudantes .  “Ademais,  vá-
rios  projetos  iniciados na
atual  gestão estão em an-
damento e me agrada po-
der concluí-los”,  anuncia.
Segundo ele,  a consulta re-
f l e t i u  p l e n a m e n t e  a  d e -
mons t ração  de  apo io  do
grupo de professores ,  téc-
n i c o s - a d m i n i s t r a t i v o s  e
alunos que incentivaram a
sua candidatura.  E a par-
t icipação da comunidade,
na sua aval iação,  legi t i -
mou  o  p roce s so ,  mesmo
com candidatura única.

“No processo de consul-
ta,  minha principal  preo-
cupação era a questão da
c a n d i d a t u r a  ú n i c a .  M e u
principal concorrente era o

que chamávamos de NV,  ou
‘não voto’ .  Muitos  entendi-
am que a consulta estava de-
c i d i d a ,  p o i s  m e s m o  c o m
poucos votos sairíamos ven-
cedores.  E esses estavam nos
a p o i a n d o .  E u  c o n t e s t a v a
que deveria haver uma gran-
de part icipação para legit i-
mar a eleição.  Ou seja,  se
t ivéssemos votos  suficientes
que garantissem a maioria,
mesmo se  houves se  out ro
candidato,  a  e le ição ser ia
legít ima. O que no meu en-
tender ocorreu.”

P r o p o s t a sP r o p o s t a sP r o p o s t a sP r o p o s t a sP r o p o s t a s
Grande parte de seu man-

dato será dar continuidade
ao que foi  iniciado e não
concluído ,  com  a lgumas
ações novas:  “A reforma di-
d á t i c o - p e d a g ó g i c a  e s t á  a
todo vapor.  Um grupo de do-
centes  e  técnicos extrema-
mente comprometidos com
o ensino de graduação se re-
ú n e  s e m a n a l m e n t e  p a r a
discutir  o programa de me-
dicina e planejar a reforma.
A reforma irá aumentar a
nossa atuação na atenção
básica e  ampliar a forma-
ção técnica,  ét ica e  huma-
nista de nossos alunos.”

A n t ô n i o  L e d o  p r e t e n d e
também continuar a refor-
ma administrat iva e  de ges-
tão,  consolidando a cultura
de planejamento e realizan-
do o segundo evento de pla-
nejamento estratégico,  que
deverá resultar  no plano di-
retor.  “Nesse âmbito está in-
cluída também a consolida-
ção do Conselho de Adminis-
tração e a inst i tucionaliza-

ção da pesquisa na Unida-
de”,  complementa.

Ele  destaca o princípio
básico de sua gestão que en-
volve  todos  os  segmentos :
“Tem sido e seguirá sendo a
participação ampla de todos
os segmentos.  A gestão par-
t icipativa com decisões pac-
t u a d a s ,  a  n o s s o  v e r ,  t e m
maior chance de êxito.  Com
a part icipação de todos po-
demos conseguir  resultados
mais sól idos e  duradouros.”

O diretor  pretende conti-
n u a r  p a r t i c i p a n d o  a t i v a -
mente e  influenciando nas
decisões dos colegiados aca-
dêmicos na UFRJ como di-
retor  da Unidade e  externa-
mente,  em especial ,  na As-
sociação Brasi leira de Edu-
cação Médica.  E continuará
com sua vida acadêmica ro-
t ineira.  “Por isso,  a gestão
participativa, descentraliza-
da,  com atribuição de res-
ponsabil idades,  é  de crucial
importância para dar conta
de tudo isso.  Mas acima de
tudo sou otimista e  acredi-
to no potencial  humano que
contamos”,  rat i f ica.

O d i re tor  espera  conso-
l idar  o  curso  no Campus  de
Macaé ,  cont inuar  a  d i scus-
são  do  regimento  da  facul-
dade,  incluindo a  discussão
da organização interna em
depar tamentos .  A inda nes-
sa  área ,  nos  in teressa  am-
pl iar ,  consol idar  e  de f in i r
com c lareza  as  re lações  de
nossa  Unidade  com as  Uni-
dades  Hospi ta lares  e  suple-
m e n t a r e s ,  e s t a b e l e c e n d o
p r o t o c o l o s  d e  r e l a c i o n a -
mento ,  como o  que  já  te-
mos  com o HUCFF.

Educação Esportiva
Inscrições abertas para participação

no projeto no campo da Prefeitura –
mesmo local onde são realizados os trei-
nos –, a partir de 27 de maio de terça a
sexta-feira, das 8h às 12h e de  terça e
quinta-feira, das 14h às 16h. A faixa
etária é de 9 a 16 anos. Contato:
www.pr4.ufrj.br

Yoga no Horto
Estão abertas as inscrições para o

Projeto Yoga da Prefeitura Universitá-
ria. Aulas às terças e quintas-feiras, das
11h30 às 12h; das 12h às 12h30; e das
12h30 às 13h. Contatos pelo e-mail
yoca@pu.ufrj.br; na sala do Serviço So-
cial; ou com Gilberto Schulz pelo tele-
fone 9811-6721.

De hoje (24) a sexta-feira (27), o Cen-
tro de Letras e Artes (CLA), com a colabo-
ração do Fórum de Ciência e Cultura,
realiza, das 11h às 15h, no hall da Reito-
ria, a Semana Cultural Samira Mesqui-
ta, em homenagem à professora emérita
e a primeira decana eleita da universida-
de. Ela foi a idealizadora da Feira Cultu-
ral do CLA, evento de integração cultural
e acadêmica reunindo diversas unidades
nas décadas de 1980 e 1990.

A semana cultural começa com apre-
sentação nesta segunda-feira, 24 de maio,
do Duo Pinho Brasil, às 12h, no Restau-
rante Universitário, e com a abertura de

exposições de pintura, escultura, vídeos e um
bazar com objetos produzidos por alunos da
Escola de Belas Artes (EBA), no hall da Rei-
toria.

Na terça-feira, 25, teremos a abertura, às
10h, no Salão Azul, com exibição audiovisu-
al sobre Samira Mesquita e debate com par-
ticipação do cantor e ator Evandro Mes-
quita (filho de Samira), Marlene de Castro
Correia, Antônio Carlos Secchin e Alexandre
Cardoso, mediada pela diretora da Faculda-
de de Letras Eleonora Ziller. Evandro se apre-
senta também na terça, às 12h no hall da
Reitoria, com Gabriel Mesquita e Lui Roche.

A semana segue com programação va-

riada: apresentações de jazz, concerto de
violão, coral, repente, teatro popular, dan-
ça, cordel, exposições e criação coletiva,
com grupos artísticos da UFRJ, como a Cia
de Dança Contemporânea, Coral Brasil En-
semble, UFRJazz Combo e Companhia
Folclórica do Rio/UFRJ e artistas popula-
res, recitais de poesia, e outras atividades.
Todos os dias às 11h haverá apresentação
de aprendizes da Escola Nacional de Circo.
No meio da tarde do dia 27 haverá um
baile dançante com a Oficina de Dança de
Salão da Codep. Conheça a programação
no link http://www.forum.ufrj.br/index/
programa_web.html.

Homenagem a Samira Mesquita

Dias de agito cultural na UFRJ

LEDO IVO: concluir o que foi iniciado na gestão passada
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