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começa nesta terça-feira
Somos fortes, somos SINTUFRJ, somos Fasubra, somos CUT!

O SINTUFRJ é reconhecido como referência nacional por ser uma entidade combativa e que vem
traçando ao longo dos anos uma história de ações propositivas para o crescimento do conjunto dos
técnicos-administrativos em educação da UFRJ.

O 10° Consintufrj, fórum máximo de deliberação da categoria, se debruçará sobre as diversas
demandas que de longa data são motivo de reclamações da categoria.

Espera-se que os delegados eleitos apresentem propostas que contribuam para o avanço das
discussões e que consolidem novos rumos para o nosso Sindicato.

A expectativa é que este Congresso seja o marco das mudanças estruturais, gerenciais, culturais
e políticas que darão respostas aos questionamentos e insatisfações da categoria, avançando cada
vez mais para um Sindicato autônomo, plural e classista.

A delegação,
a comissão
organizadora e os
convidados viajam
nesta segunda-feira,
7, para o local do
Congresso. Saída às
15h da sede sindical,
na Cidade
Universitária.

Programação

Saiba mais sobre o evento lendo as páginas 4 e 5

  Dia 8 / 6

  9h às 10h: mesa de abertura

   Representantes da CUT, Fasubra e

    SINTUFRJ

  10h às 11h30: Apresentação das teses

   11h40 às 12h20: Painel 1—Direito

    Sindical

  12h30 às 14h30: Almoço

    14h30 às 16h30: Aprovação do

    Regimento Interno

  16h30 às 17h: Coffee break

  17h30 às 19h30: Conjuntura nacional

    e internacional

  19h30 às 21h: Jantar

  21h às 22h: Painel 2 – Aposentadoria

    Especial

  Dia 9 / 6

  9h às 11h: Conjuntura Sindical

  11h às 12h30: Mesa das Eleições

  12h30 às 14h: Almoço

  14h às 15h30: Balanço de Gestão

  15h30 às 16h: Coffee break

  16h às 20h: Grupos de Trabalho

  20h às 21h: Jantar

  21h às 22h: Entrega dos relatórios

  Dia 10 / 6

  9h às 10h: Eleição do Conselho Fiscal

  10h às 13h: Plenária Final

  13h: Almoço e encerramento

  16h: Retorno ao Rio de Janeiro

Credenciamento de delegados

Titulares: dia 8/6, das 8h às 11h.

Suplentes: dia 8/6, das 11h30 às 15h30.
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DOIS PONTOS

Comunicados do SINTUFRJ
2 - Sobre plano de saúde

Prezados beneficiários. Em virtude de
falha no sistema eletrônico do SINTUFRJ, o
setor de Convênios da entidade informa que
não foi possível descontar a mensalidade no
mês de junho do Plano Amil Saúde, através
do Banco do Brasil, dos conveniados da letra
S à Z do alfabeto.

1- Adicional de periculosidade
Encontra-se à disposição na página do SINTUFRJ na internet

para os servidores que tiveram o adicional de periculosidade
cortado ficha a ser preenchida e entregue com urgência à entida-
de. Procure no site “Ficha de Informações Adicional de Periculosi-
dade”, complete as lacunas corretamente e leve à sede do Sindica-
to ou a uma das subsedes sindicais. Os 224 trabalhadores que
receberam a carta da PR-4 devem anexar uma cópia à ficha.

Plano diretor do
Rio em debate
no Ippu

O Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano e Regional
(IPPUR) promove a palestra “Re-
visão do Plano Diretor do Rio de
Janeiro: Qual Planejamento?”. Os
expositores são a professora Maria
Julieta Nunes, do Ippu, e Marcos
Azevedo, diretor do Sindicato dos
Arquitetos e Urbanistas do Rio de
Janeiro. O evento será nesta segun-
da-feira, 7 de junho, das 9h30 às
12h30, no auditório do Ippu, pré-
dio da Reitoria, 5º andar, Cidade
Universitária. A participação é li-
vre e com direito a declaração de
participação.

CFCH debateráCFCH debateráCFCH debateráCFCH debateráCFCH debaterá
cotas cotas cotas cotas cotas em junho

A adoção de cotas na UFRJ
será debatida no Conselho de Co-
ordenação do Centro de Filosofia
e Ciências Humanas (CFCH) de
14 de junho a 12 de agosto. A
data foi definida pelo Conselho
Universitário para a discussão na
universidade. No CFCH haverá
sessões com a participação de es-
pecialistas de outras unidades e
de fora da universidade.

Exposição Ruy Santos
A exposição “Ruy Santos: Imagens Apreendidas” traz a públi-

co, pela primeira vez, material inédito do fotógrafo e cineasta
carioca Ruy Santos (1916-1989), encontrado recentemente no
acervo fotográfico do Arquivo Público do Estado do Rio de
Janeiro. O material é originário da participação ativa de Ruy
como militante, fotógrafo e cineasta do Partido Comunista
Brasileiro (PCB) durante os anos 40, que registrou em películas
muitas personalidades do Partido, entre elas Luiz Carlos Pres-
tes, Graciliano Ramos, Cândido Portinari, Clóvis Graciano, dos
quais serão exibidos portraits fotográficos. A exposição é de
terça a domingo, das 12h às 19h, no Centro Cultural da Justiça
Federal (Avenida Rio Branco, 241, Cinelândia), ao lado da Bi-
blioteca Nacional. Entrada franca.

Arraiá da UFRJ
Nos dias 11 e 12 de junho será realizada a sétima edição do Arraiá da UFRJ.

Desde 2007 o evento faz homenagem póstuma ao professor Carlos Tannus,
grande incentivador da festa que reúne professores, funcionários e estudantes.

A festa acontecerá no campo de futebol da Escola de Educação Física, no
campus da Praia Vermelha, sob a coordenação da equipe de produção do
Fórum de Ciência e Cultura e de 28 Centros Acadêmicos. A cidade do Rio de
Janeiro está convidada para o arraiá.

Conferência Internacional no IGEO

Curso de formação na CUT
A CUT-RJ promove o curso de formação política e sindical ORSB

(Organização e Representação Sindical de Base), dias 11 (das 15h às
20h30) e 12 de junho (das 9h às 17h), no auditório da Central (Avenida
Presidente Vargas, 502/15º andar, Centro). O Objetivo é formar novos
dirigentes e representantes sindicais sobre a história, concepção, estrutura
e organização da CUT; consolidar o projeto político-sindical da CUT com
vistas a disputar hegemonia na sociedade e no movimento sindical.
Outras informações pelos telefones 2509-6333 e 9769-4933. O curso será
ministrado por Helder Molina.

Passeio ciclístico é sucesso no Fundão
O II Passeio Ciclístico da Cidade

Universitária ,realizado no domin-
go, 23 de maio, reuniu cerca de 200
pessoas. Famílias inteiras de servido-
res participaram da atividade, que
contou ainda com a presença de estu-
dantes e de moradores dos bairros
próximos ao campus. Jovens e adul-
tos da Vila Residencial não perderam
a oportunidade de se exercitar e co-
nhecer locais ainda desconhecidos da
maioria.

A iniciativa foi da Prefeitura Uni-
versitária com o apoio do Centro de
Pesquisas da Petrobras (Cenpes) e do

O Instituto de Geociências
(Igeo), em conjunto com diversas
entidades brasileiras e internacio-
nais, realizará a II Conferência In-
ternacional dos Países de Língua
Portuguesa: Mudanças Globais e
Desastres Naturais. O objetivo  é
criar uma atmosfera favorável para
apresentações e amplos debates de
ações para o desenvolvimento sus-
tentável nas comunidades dos paí-
ses de língua portuguesa.

Espera-se reunir 400 partici-
pantes do Brasil, Angola, Cabo Ver-
de, Guiné Bissau, Moçambique,
Portugal, Timor Leste e  São Tomé
e Príncipe,  e renomados pesquisa-
dores e profissionais. A temática
tratará de temas relevantes, como
os desastres naturais que ocorrem
em qualquer continente ou país.
Serão discutidos também o progres-
so e as incertezas nos estudos das
causas e consequências das mudan-

ças globais. Entre os temas a serem
apresentados estão “Recursos Na-
turais, Clima das (Mega) Cidades e
Políticas Públicas”.

É importante lembrar que a
grande maioria dos desastres (mais
de 70%), nos últimos anos, ocorreu
em países em desenvolvimento, em
função das condições socioeconô-
micas, como o elevado aumento
populacional nas áreas de risco, a
falta de planejamento urbano e de

investimentos na saúde e educa-
ção, entre outros fatores, que au-
mentam consideravelmente a vul-
nerabilidade das comunidades ex-
postas aos perigos naturais.

As inscrições são gratuitas sem
apresentação de trabalho e podem
ser realizadas pelo e-mail
mudancasglobais@gmail.com, ou
pessoalmente na sala da direção do
Igeo até o dia 15 de junho, com Beth
Villela ou Anna Albuquerque.

O Estado Desenvolvimen-
tista: Crise e Retomada?” é o
tema do seminário internaci-
onal promovido pelo Centro de
Ciências Jurídicas e Econômi-
cas (CCJE), nos dias 10 e 11 de
junho. O credenciamento será
às 9h30 do dia 10. Os partici-
pantes terão direito a certifi-
cado de participação. Mais de-
talhes com Karina Nunes pelo
telefone 3873-5313 ou e-mail
knunes@ccje.ufrj.br.

Programação:  Programação:  Programação:  Programação:  Programação:  dia 10, das
10h às 13h, mesa “Estado,
Economia e Desenvolvimento”
com o decano do CCJE Alcino
Camara;  os  professores  da
UFRJ José Luis Fiori e Theoto-

nio dos Santos; Alfredo Saad
Filho, da Universidade da In-
glaterra; e Carlos Mallorquin
da Universidade do México.
Das 15h às 19h haverá a mesa
“Experiências de Desenvolvi-
mento Comparadas”.

Na sexta-feira, 11, o semi-
nário será encerrado com a
mesa “A Crise Financeira e De-
senvolvimento” com Franklin
Serrano (UFRJ), Gary Dymski,
da Universidade da Califórnia,
Ilene Grabel, da Universidade
de Denver (USA), Thomas Pal-
ley (Economics for Democra-
tic and Open Societies – (USA)
e Maria da Conceição Tavares
(UFRJ).

Seminário Internacional do CCJE

Clube de Empregados da Petrobras
(Cepe). A Prefeitura da UFRJ disponi-
bilizou 100 bicicletas para quem não
tinha o equipamento, e para garantir
acesso ao evento, colocou um ônibus
na estação do metrô Nova América-
Del Castilho para trazer os participan-
tes ao Fundão.

RoteiroRoteiroRoteiroRoteiroRoteiro
O passeio ciclístico cumpriu um

circuito de aproximadamente 5 Km.
Com o início na Praça Jorge Macha-
do Moreira, seguido para  uma visita
à Vila Militar da Ilha de Bom Jesus.

Muitos não conheciam o local, o que
transformou a atividade ao ar livre
também numa aventura de desco-
bertas no Fundão. A maratona ter-
minou no Clube dos Empregados
da Petrobras. Os participantes fo-
ram recebidos com sucos e uma
mesa de frutas e assistiram à apre-
sentação do Coral do Cenpes.

O evento contou com uma equi-
pe de apoio de 25 pessoas, entre pro-
fissionais da Coordenação de Exten-
são da Faculdade de Educação Físi-
ca e Desportos, Divisão de Eletrome-
cânica , Tráfego Urbano, e de outros

setores da Prefeitura
Universitária que
atuaram na organi-
zação do passeio. A se-
gurança ficou a car-
go dos vigilantes da
Divisão de Segurança
(Diseg) com o apoio
da CET-Rio.

ser um espaço de lazer e convívio
social para todos os que estudam,
trabalham e moram no campus. O
III Passeio Ciclístico deve ser realiza-
do ainda este ano, promete o prefeito
Hélio de Mattos.

“Maravilhoso” foi a palavra mais
usada pelos participantes para defi-
nir a iniciativa. O objetivo da Prefei-
tura Universitária é continuar reali-
zando eventos que reafirmem que a
Cidade Universitária também pode
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 RAÇA E ETNIA

Comitê de Igualdade Racial da ISP fará
diagnóstico na Administração Central

A promoção da campanha
pela igualdade de oportunida-
des no setor público é uma das
frentes em que a Internacional
de Serviços Públicos (ISP), enti-
dade à qual a Fasubra é filiada,
está investindo com o objetivo
de fortalecer o movimento sin-
dical para incorporar a campa-
nha nas políticas sindicais. Há
quatro comitês (Igualdade Ra-
cial, LGBT, Jovens, Mulheres)
criados no Brasil para desenvol-
ver estas políticas nos ramos ur-
banitário, administração cen-
tral, municipal, saúde. Na se-
mana passada o Comitê de Igual-
dade Racial realizou reunião
para definir suas diretrizes deci-
dindo por realizar um levanta-
mento para traçar um diagnós-
tico.

Neste Comitê de Igualdade
Racial, composto por oito inte-
grantes, os responsáveis por co-
ordenar as ações na Administra-
ção Central pela ISP no Brasil
são Iaci Azevedo, coordenadora
de Raça e Etnia da Fasubra e
coordenadora-geral do SINTU-
FRJ, e Lucas Monteiro de Olivei-
ra, dirigente do Sindser-DF (Sin-
dicato dos Servidores e Empre-
gados da Administração Direta,
Fundacional, das Autarquias,
Empresas Públicas e Sociedades
de Economia Mista do Distrito
Federal). As afiliadas da ISP que
estão neste ramo são: Fasubra,
Fessergs, Sindser-DF, Condsef,
Fenajud e parte da CSPB.

ReuniãoReuniãoReuniãoReuniãoReunião
Iaci Azevedo explica que o pro-

jeto da ISP está sendo custeado
pelo governo holandês e que o
objetivo da reunião do Comitê de
Igualdade Racial foi o de resga-
tar o planejamento das ativida-
des realizadas em novembro de
2009 e o conteúdo da reunião
conjunta dos três comitês (Igual-
dade Racial, LGBT e Jovens),
completando o diagnóstico, e vi-
sualizar as metas do projeto até
2011. “Durante a reunião, bus-
camos visualizar em que etapa
estava cada uma das afiliadas na
discussão sobre o tema e necessi-
dade de inclusão na agenda de
atividades, assim como cláusu-
las de reivindicações e alterações

A ISP é a federação sindical internacional para os trabalhadores
de serviços públicos e reúne 646 sindicatos filiados em 158 países.
Juntos estes sindicatos representam mais de 20 milhões de trabalha-
dores de serviços públicos na administração pública, nos serviços
sanitários e sociais, nas universidades, nos serviços municipais e das
empresas de serviços públicos, como água, saneamento, energia
elétrica e gás, limpeza urbana, entre outros.

Esta federação coordena as lutas dos trabalhadores do serviço
público defendendo seus direitos e buscando justiça social e econô-
mica, como também a qualidade e a acessibilidade dos serviços
públicos. Ela representa oficialmente os trabalhadores do setor pú-
blico na Organização Internacional do Trabalho (OIT), tem status
consultivo no Conselho Econômico e Social da Organização das
Nações Unidas e é observadora em outras organizações como a
Organização Mundial do Comércio e a Unesco.

Um dos objetivos dos militantes é que o tema igualdade de oportunidades seja incorporado às
políticas sindicais e tratado pelo movimento com força inovadora e inclusiva no setor público

estatutárias que garantam a cri-
ação de alguma estrutura para
que se trabalhe a temática.”

Um dos enfoques, segundo
Lucas Oliveira, é a prática de um
serviço público com qualidade,
equidade no emprego e igualda-
de de oportunidades. “Queremos
saber como está esta discussão
dentro dos sindicatos e dentro da
base de trabalho de cada um. É
fazer um mapeamento para ter-
mos um diagnóstico e assim
podermos traçar as diretrizes ne-
cessárias”, explica Lucas.

Iaci faz sua avaliação: “Este
projeto tem por objetivo forta-
lecer e consolidar os espaços con-
quistados pelo movimento e sen-
sibilizar para que o tema seja
incorporado nas políticas sindi-
cais de tal maneira que seja per-
cebida como força inovadora e
inclusiva, com um alcance que
se estende aos quatro ramos:
municipal, saúde, distribuição
e utilidades, e administração
central, fortalecendo assim o
movimento sindical para que

ele seja mais inclusivo e com
igualdade de oportunidades.”

CampanhaCampanhaCampanhaCampanhaCampanha
A Internacional de Serviços

Públicos defende o princípio da
igualdade de gênero, oportuni-
dades e a equidade no emprego
para todos. A campanha da ISP
nasceu da necessidade de superar
a discriminação existente no
mundo do trabalho do setor pú-
blico em relação às mulheres tra-
balhadoras, trabalhadores negros,
jovens e pessoas LGBT (lésbicas,
gays, bissexuais e transgêneros).
Tais campanhas refletem um es-
forço mundial da ISP para con-
solidar um serviço público de
qualidade com acesso universal.
No movimento sindical o objeti-
vo é promover mais inclusão com
igualdade de oportunidades.

O objetivo da campanha que
reunirá os subsídios para este
projeto da ISP é o de fortalecer e
consolidar os espaços conquis-
tados pelo movimento e que o
tema da igualdade de oportuni-

dades seja incorporado nas polí-
ticas sindicais dos ramos da saú-
de, municipal, administração
pública e urbanitários. O projeto
vai trabalhar com três grupos-
alvo identificados com as ques-
tões da igualdade racial, dos jo-
vens e do grupo LGBT (sindica-
listas, representantes das filiadas

Quem é a ISP

das direções das entidades e/ou
segmentos envolvidos – jovens,
negros e negras e LGBT), e será
desenvolvido até 2011.

Em julho, nos dias 7 e 8,
será realizado um seminário na-
cional dos Comitês de Igualda-
de Racial, Jovens e LGBT para
organizar a campanha.

Foto: Divulgação

IACI Azevedo: projeto é custeado pelo governo holandês e o comitê se ocupa, agora, de resgatar as atividades já planejadas
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Quem
participa do
congresso

Em todas as unidades e Centros

da UFRJ foram realizadas

reuniões pela diretoria do

SINTUFRJ para eleição de

delegados, efetivos e

suplementes, e observadores ao

10° Consintufrj. Foram semanas

de intensa agitação nas bases

que começou no dia 4 de maio e

somente terminou em

2 de junho.

O resultado dessa maratona foi

a seguinte: Participarão desta

10ª edição do Congresso do

SINUTFRJ 131 delegados efetivos

eleitos nos setores de trabalho.

O total de suplentes é 61 e de

observadores 2. O Fórum de

Ciência e Cultura e a Faculdade

de Administração e Ciências

Contábeis elegeram os

observadores.

Categoria elegeu
131 delegados
efetivos, 61
suplentes e 2
observadores
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Errata

Os nomes abaixo não

atendem a exigências

estatutárias:

IDT – Maria dos Anjos

da Silva e Sandra Peixo-

to Rios

IPPMG – Ingrid Concei-

ção de Cruz Ribeiro

NUPEM – Leonardo de

Araújo Leal  e Manoel

Augusto Domingues

Gabinete do Reitor –

Miriam Starosky

Errata

COPPE
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ELEIÇÕES NA UFRJ

João Graciano foi
eleito, em consulta
paritária, com boa par-
ticipação da comuni-
dade e expressiva apro-
vação: 90% dos votan-
tes. A eleição foi reali-
zadas nos dias 18, 19 e
20 de maio, e o profes-
sor assume a Decania
do Centro de Ciências
Matemáticas e da Na-
tureza (CCMN) no dia
12 de julho, com o
compromisso de dar se-
quência à bem-suce-
dida gestão de Ângela
Rocha, a decana que
por duas gestões con-
duziu a reestruturação
e expansão do Centro.

Ele tem também a
tarefa de manter a uni-
dade da direção dos
institutos que com-
põem o CCMN – Insti-
tutos de Física, de Quí-
mica,  de Matemática,
de Geociências e o Ob-
servatório do Valongo
–, que foi conquistada
pela ex-decana e que se
refletiu na candidatu-
ra única de Graciano,
cuja substituta é a pro-
fessora Cássia Turci. A
posse solene de Gracia-
no e Turci será no dia
28 de julho.

Novo decano do CCMN reafirma compromisso
com qualificação profissional da categoria

Condições de trabalhoCondições de trabalhoCondições de trabalhoCondições de trabalhoCondições de trabalho
João Graciano é doutor em Geo-

ciências, professor assistente, pesqui-
sador, orientador, ministra três dis-
ciplinas na graduação e quatro na
pós-graduação e integra projetos in-
ternacionais. Ocupou a direção do
Instituto de Geociências (Igeo) de
2006 a 2010, também foi diretor
adjunto de pós-graduação e chefe de
departamento. E foi eleito substitu-
to de Ângela Rocha na Decania.

Ele vai levar para a gestão do
Centro o compromisso assumido,
quando assumiu a direção do Igeo,
de defesa da educação pública de
qualidade e gratuita e de condições
adequadas de vida e de trabalho.
“Somos pessoas com características
diferentes (ele e Ângela Rocha), mas
a ideia é dar continuidade ao que já
vinha sendo feito. Procuro sempre
tentar incentivar a melhora da in-
fraestrutura. No Igeo foi o que fiz,”
diz ele, relacionando as vezes em
que a direção do instituto incenti-
vou a qualificação de funcionários.
“É uma política de investimento
para capacitar melhor”, pontua,
acrescentando, no entanto, que às
vezes é preciso “vencer resistências
até de funcionários. Ele conta, por
exemplo, que no curso de instala-
ções hidráulicas em convênio com
o Senai, apenas um servidor se ins-

creveu. Sua expectativa é que essa
característica, que pretende levar para
a Decania do CCMN, influencie ou-
tras unidades.

Como o plano de carreira dos
técnicos-administrativos prevê não
só incentivo à qualificação (para
quem busca educação formal além
da exigida pelo cargo), como a pro-
gressão de níveis de acordo com a
capacitação, João Graciano sugeriu
que o SINTUFRJ trabalhe em con-
junto com as unidades e Centros
propondo cursos de  qualificação.

“A Universidade não pode ser a
principal fonte de pensamento e co-
nhecimento se os funcionários não
podem ter acesso a esse tipo de for-
mação”, defende, argumentando
que é preciso abrir espaços para os
funcionários em cursos de pós-gra-
duação e especialização.  “Tem que
haver investimento na qualificação
dos funcionários. Estamos numa
universidade , onde há o nível mais
elevado de conhecimento, mas onde
ainda existem funcionários analfa-
betos”, afirma, elogiando o curso de
alfabetização que era mantido pelo
SINTUFRJ: “Acho importante uma
iniciativa assim.”

Segundo ele, mais que uma
questão de estética, tem a ver  com
condições saudáveis de trabalho e
unidade entre os institutos. Ele diz

que não sucedeu Angela Rocha à
toa: “Ângela procurou reunir dire-
tores para uma ação conjunta. Tan-
to que na eleição não tivemos dis-
puta. Isso foi consequência das ações
dela. A gente tinha ação em con-
junto. Os diretores, unidos, acabam
conhecendo os problemas das ou-
tras unidades. Isso foi uma con-
quista dos oito anos dessa gestão
que eu pretendo manter pelos pró-
ximos quatro anos.”

Plano DiretorPlano DiretorPlano DiretorPlano DiretorPlano Diretor
O decano também se compro-

mete com a expansão acadêmica. O
Centro aderiu ao plano de reestrutu-
ração e expansão da UFRJ (PRE)
com a proposta de um bacharelado
comum a todas as unidades. “Os
alunos não descobriram esse curso
ainda. Se um aluno tem o bachare-
lado, tem o básico comum a todos
os cursos do CCMN. Ou, dependendo
do campo de trabalho, em três anos,
pode ter seu bacharelado (sem atri-
butos profissionais, é verdade), e
pode participar de qualquer concur-
so que exija nível superior. E, de-
pois, pode cursar qualquer um dos
cursos do CCMN.”

Além da adesão do CCMN ao
PRE, as unidades ampliaram va-
gas. Agora ele espera o retorno dos
recursos comprometidos, o que já

começa com as instalações do Ins-
tituto de Matemática e a amplia-
ção do bloco F com a construção do
terceiro andar só para salas de aula.
“A ideia é expandir ainda mais o
número de vagas”, diz ele.

Graciano adianta novas pro-
postas, como um projeto em con-
vênio com a Secretaria Estadual
de Educação de reciclagem de
professores  do ensino médio na
área de Ciências, antigo desejo
de Ângela.

Ações afirmativas (cotas)Ações afirmativas (cotas)Ações afirmativas (cotas)Ações afirmativas (cotas)Ações afirmativas (cotas)
Entre os desafios da gestão, ele

é enfático: “Manter toda a política
que Angela criou, os avanços, e dar
continuidade ao seu trabalho.”

Ele sabe que será na sua gestão
que haverá a discussão sobre ações
afirmativas (cotas) na UFRJ. Adi-
antou que o Centro é democrático
e que as unidades vão discutir e
formular sua opinião sobre o tema.
“Pessoalmente não tenho opinião
formada. Nós estamos esperando
que a universidade tome uma po-
sição para ser discutida. Mas se não
houver diretriz, pode-se não chegar
a lugar algum”, especula o profes-
sor, explicando que, no que depen-
der do Centro, a discussão vai ser a
mais extensa possível. “O que não
é novo. Ângela sempre fez passar o
debate por todas as instâncias. Mas
acho que tem que ter proposta. E
tem que vir de quem tem um grau
de envolvimento institucional, co-
nhecimento, compromisso... É pre-
ciso dar direcionamento ao debate.
Não se pode esperar que possamos
reunir professores para formular
propostas.”

Graciano acha que a proposta
deve sair dos colegiados. “Como no
Plano Diretor, quando o reitor le-
vou em consideração a opinião de
centros e unidades, mas não foi a
base que formulou.”

Convite para eventoConvite para eventoConvite para eventoConvite para eventoConvite para evento
Graciano faz questão de convi-

dar a categoria para II Conferência
Internacional dos Países de Língua
Portuguesa Sobre Mudanças Glo-
bais e Desastres Naturais, evento
organizado pelo Igeor. O objetivo é
debater ações para o desenvolvi-
mento sustentável entre os países
envolvidos, tendo em vista que a
maioria dos desastres (mais de 70%)
nos últimos anos ocorreu em paí-
ses em desenvolvimento, com gran-
de densidade populacional em áre-
as de risco. Vulnerabilidade, mega-
cidades e políticas públicas estarão
entre os temas. Inscrições podem
ser feitas gratuitamente até o dia
15 no Igeo ou pelo e-mail:  mudan
casglobais@gmail.com.

Foto: Juliano Pires

JOÃO GRACIANO promete avançar nas conquistas iniciadas pela ex-decana Angela Rocha
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ELEIÇÕES NA UFRJ

O maior Centro da UFRJ, o Centro de Ciências da Saúde
(CCS), com 24 unidades, deu show de democracia ao
eleger, pelo sistema paritário, a nova decana. Maria Fer-
nanda Quintela foi eleita com mais de 90% dos votos em
todas as categorias. Dos votos válidos, o percentual de
nulos e brancos foi baixo. A votação foi a seguinte: 99,5%
(633 professores), 95,7% (1.336 estudantes) e 90,8%
(1.105 técnicos-administrativos em educação). O total
geral foi de 93,7% dos votos válidos. O decano substituto é
o diretor da Faculdade de Medicina, Antonio Ledo. No dia
7 de junho o resultado será homologado em reunião do
Conselho de Coordenação do CCS. E até o dia 14 de julho
a nova decana tomará posse.

CCS: maior Centro da UFRJ elege decana
pela paridade com mais de 90% dos votos

Maternidade-Escola fará eleição

Maria Fernanda Quintela, mui-
to satisfeita com o resultado acima
de 90% nas três categorias, enalte-
ceu a participação da comunidade
mesmo havendo apenas uma única
chapa, como também destacou a
escolha da paridade como critério
para o cálculo dos votos. A professo-
ra, ex-diretora da Faculdade de Bio-

logia por dois mandatos, defende a
paridade como a melhor forma de
exercer a democracia na universida-
de: “Acho que foi um resultado mui-
to bom, talvez eu não esperasse tan-
to por ser uma única chapa. Mas ao
mesmo tempo isso reflete por ter
sido uma chapa de consenso, ter sido
durante um tempo conversado e pac-

tuado entre todas as unidades do
CCS e também entre todas as catego-
rias. E também por ser uma votação
de paridade. Então, o resultado da
votação representa tudo isso.”

Paridade é comemoradaParidade é comemoradaParidade é comemoradaParidade é comemoradaParidade é comemorada
O presidente da comissão elei-

toral, professor Carlos Rangel, afir-
mou que a nova decana foi muito
bem respaldada pela comunidade:
“O processo como um todo foi ex-
tremamente democrático, embora
tivesse pouco tempo de divulgação,
mas a professora Maria Fernanda
conseguiu nestes quase 10 dias úteis
fazer uma boa campanha dentro
das diversas unidades do CCS. Eu
acho que ela está extremamente
respaldada para representar o CCS,
que é o maior Centro da UFRJ.”

A representante dos técnicos-ad-
ministrativos em educação na co-
missão eleitoral, Risaneide Cordei-
ro, declarou que todo o processo foi
excelente. Ela afirmou que a parti-

cipação e o resultado da eleição
para a decania do CCS prova que a
paridade é um estímulo para as
categorias de funcionários e estu-
dantes: “É muito importante que
isso fique registrado e sirva de
exemplo. A lei que delimita o peso
de 70% para os professores e 30%
(15% respectivamente para as ou-
tras duas categorias) não faz parte
da democracia universitária e não
congrega.”

Para a representante dos pro-
fessores, Ana Maria Borralho, a par-
ticipação dos estudantes surpreen-
deu: “Em eleição para decano os
estudantes geralmente não vão às
urnas. E nesta foi muito diferente.
É um resultado expressivo mesmo.”

Programa e equipePrograma e equipePrograma e equipePrograma e equipePrograma e equipe
No programa, a decana anun-

ciou seus princípios para a gestão:
respeitar, integrar, coordenar, apoiar,
coordenar, incentivar, promover,
representar e reivindicar. E as solu-

ções para enfrentar os desafios do
CCS serão construídas através de
um processo coletivo.

O planejamento estratégico e o
plano diretor do CCS serão elabora-
dos em reuniões com as unidades e
com a participação de professores,
técnicos-administrativos e estudan-
tes, com respeito às especificidades
de todas as áreas de conhecimento.
Quanto à equipe executiva da Deca-
nia, a nova decana compromete-se
a montá-la através da consulta que
será realizada durante o processo de
diálogo com a comunidade.

Para os técnicos-administrati-
vos a decana eleita pretende me-
lhorar as condições de trabalho e
criar cursos de capacitação para
valorizar os profissionais. Até o fim
do ano Maria Fernanda pretende
concluir levantamento sobre a si-
tuação dos servidores para traçar
um diagnóstico, e a partir de 2011,
iniciar as propostas de trabalho e
as mudanças necessárias.

De 7 a 9 de junho haverá a eleição para a nova direção da Maternidade-
Escola da UFRJ pelo sistema paritário. A chapa é única e tem como candidato

o diretor Joffre Amim Júnior, professor e ex-diretor da instituição, e como vice-
diretora, a atual diretora da unidade, Rita Bornia.

Decano é reeleito no CT
O professor Walter Issamu Suemitsu foi reeleito pela comunidade do Centro

de Tecnologia. Ele obteve 508 votos de professores, técnicos-administrativos
em educação (TAEs) e estudantes no pleito realizado entre os dias 25 e 27 de
maio. A eleição não foi paritária e só houve a sua candidatura.

Segundo uma das representantes dos técnicos-administrativos em educação na
comissão eleitoral, Rosana Torres, foi decidido repetir o critério utilizado na eleição
anterior: 70% (professores), 20% (TAEs) e 10% (estudantes). O resultado será
homologado pelo Conselho de Centro dia 7 de junho. A posse ainda será marcada.

A notícia de que a UFRJ é de
fato a dona do terreno onde se ins-
talou o Canecão, dada pelo reitor
Aloísio Teixeira na última sessão
do Conselho Universitário (dia 27
de maio), foi recebida com palmas
pelos conselheiros. O reitor expli-
cou que o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) tomou a decisão confir-
mando o direito da UFRJ ao terre-
no da Rua Venceslau Braz, contra
recurso da Associação dos Servido-
res Civis do Brasil (ASCB), que ale-
gava ser dona da área.

O reitor divulgou um dossiê
com um resumo cronológico dos
principais episódios relacionados à
disputa pela retomada da posse do
Canecão, tanto do terreno quanto
do uso comercial pleiteado pelos
que exploram a casa de shows.

“Ontem (dia 26 de maio) o STF
tomou decisão de extrema impor-
tância para a universidade. Esta de-
cisão não tem a ver com a disputa

A UFRJ é dona do terreno na Praia Vermelha
do Canecão. Tem a ver com a pro-
priedade do terreno”, explicou o rei-
tor, contando que desde 1967 um
decreto-lei doou à UFRJ o terreno
antes cedido à ASCB.

A disputa, segundo o reitor,
percorreu todas as instâncias e
chegou ao Supremo, que tomou
decisão favorável à UFRJ. A asso-
ciação tentou mais um recurso,
que foi analisado há quase 10
anos. Semana passada o Supremo
finalmente reconheceu o direito
da UFRJ e não haverá mais ques-
tionamento em relação à proprie-
dade do terreno.“Isto é definiti-
vo”, disse Teixeira.

Canecão: disputa continuaCanecão: disputa continuaCanecão: disputa continuaCanecão: disputa continuaCanecão: disputa continua
O reitor explicou que esta

ação é diferente daquela que en-
volve o Canecão, que reconhece o
direito à propriedade da UFRJ,
mas questiona a possibilidade de
continuar ocupando o espaço para

sua atividade de negócio.
A UFRJ havia ganhado o di-

reito no Supremo Tribunal de
Justiça (STJ). Dia 10 de maio, a
3a Vara Federal decidiu pela rein-
tegração da posse do terreno onde
funciona o Canecão. Mas no dia
14 a decisão acabou suspensa por
decisão do Tribunal Regional
Federal, que aceitou o recurso
contra a reintegração e permi-
tiu a reabertura do local para
uso da casa que explora comer-
cialmente o lugar.

A UFRJ prometeu recorrerA UFRJ prometeu recorrerA UFRJ prometeu recorrerA UFRJ prometeu recorrerA UFRJ prometeu recorrer
Segundo o reitor, a decisão é

questionável do ponto de vista ju-
rídico, porque se se estava execu-
tando uma decisão do STJ em rela-
ção ao direito de posse da universi-
dade, não caberia, portando, à  ins-
tância inferior revogar a decisão.

Fora essa ação, por meio da
qual segue a disputa com os ad-

ministradores do Canecão, a deci-
são do STF foi considerada pelo
reitor como de extrema impor-
tância, porque encerrou definiti-

vamente a questão sobre a posse
do terreno: “O terreno é da univer-
sidade”, comemorou em meio a
palmas no Consuni.

A BOA notícia foi dada pelo reitor no Consuni de 27 de maio

Foto: Com/UFRJ
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ÚLTIMAPÁGINA

No Complexo da Maré, bairro
da Zona Norte da cidade do Rio
de Janeiro constituído por um
grupamento de várias favelas,
sub-bairros com casas e conjun-
tos habitacionais, funciona um
importante projeto que atende as
mulheres vítimas de violência
doméstica. É o Centro de Refe-
rência de Mulheres da Maré Car-
minha Rosa (CRMM) da UFRJ.
O projeto presta atendimento so-
cial, jurídico, psicológico e ofere-
ce oficinas à população, das 9h às
16h, de segunda a quinta-feira.
Em cinco anos mais de 1.200 mu-
lheres foram cadastradas e mais
de 6 mil já foram atendidas.

Em todo o Complexo são 130
mil moradores, e na comunidade
da Vila do João, onde funciona o
CRMM, são cerca de 12 mil pes-
soas. É uma realidade difícil, e as
mulheres, o segmento mais frá-
gil, têm uma vida que não difere
da vivida nos bairros de periferia
dos grandes centros urbanos mar-
cados por profundas desigualda-
des de gênero, classe social e etnia.
E é no Centro de Referência da
UFRJ que elas encontram alento,
cuidado e orientação para trilhar
novos caminhos, enfrentar seus
medos e agressões pessoais.

“A presença do Estado é im-
portante na Maré porque o desen-
volvimento de políticas públicas
não se realiza pelo lado da repres-
são, mas pelo lado propositivo. É
isso o que nos mantém”, afirma
a coordenadora-geral do CRMM,
professora aposentada Eliana
Amorim. O trabalho que é desen-

Projeto da UFRJ eleva autoestima e orienta
mulheres da Maré contra violência doméstica

volvido desde 2005, além de prestar
atendimento, capacita as mulhe-
res para projetos de geração de ren-
da através das oficinas.

O acompanhamento é feito
por estagiários da Escola de Belas
Artes, Escola de Serviço Social, Fa-
culdade de Direito e de Psicologia
da UFRJ. O investimento em in-
formação sobre cidadania e direi-
tos humanos como mecanismos
de rompimento de situações de vi-
olência é uma tônica que perpas-
sa por todas as atividades. No Bra-
sil, uma entre quatro mulheres é
vítima de violência doméstica de
acordo com levantamento da Ad-
vocacia Pro Bono em Defesa da
Mulher Vítima de Violência. Na
Maré, quando se procura o Centro
há um atendimento inicial para
ver qual será o encaminhamento
dado. E quando a pessoa inscreve-
se direto numa oficina o trabalho
de orientação é realizado durante
as atividades.

InícioInícioInícioInícioInício
O CRMM foi idealizado pela

decana do CFCH, Suely Almeida,
que morreu em 2008. Hoje é um
projeto do Núcleo de Estudos de
Políticas Públicas em Direitos Hu-
manos (NEPP-DH) do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas, sob
a coordenação de Eliana Amorim e
supervisão técnica da professora lí-
lia Pougy, e está ligado à Secreta-
ria Especial de Políticas para as
Mulheres (SPM) da Presidência da
República. Inclusive Eliana e Lilia
com a professora Ludmila Caval-
canti, da Escola de Serviço Social,

receberam moções de louvor e
aplausos pelo trabalho na área de
Serviço Social e Gênero, em ceri-
mônia dia 20 de maio, da Comis-
são de Defesa da Mulher da Câma-
ra de Vereadores e da Coordenaria
Especial de Promoção de Políticas
de Igualdade de Gênero (Cepig).

A equipe conta com duas pro-
fessoras da UFRJ e o apoio das esta-
giárias. Os recursos vêm da SPM
através do projeto. Mesmo com a
atuação dentro do Complexo da
Maré no ano passado, diante da
situação de confrontos, o CRMM
enfrentou muitos problemas, em-
bora o Centro seja um local que a
comunidade cuida e protege. Hoje,
o trabalho está mais tranquilo e as
estagiárias têm muito orgulho e
prazer em participar de uma expe-
riência como esta.

Oficinas de vidaOficinas de vidaOficinas de vidaOficinas de vidaOficinas de vida
“Procuramos fazer com que as

atividades tenham sempre o acom-
panhamento de profissionais para
ajudar a ampliar o universo do
olhar da mulher. Muitas não sa-
bem e não conhecem o mundo fora
da comunidade. As oficinas e os
sete cursos, como direitos huma-
nos, agente comunitário de saúde,
por exemplo, são uma forma de
atrair a atenção delas e, no proces-
so, provocamos a reflexão e incen-
tivamos visitas. Hoje mesmo (dia
25 de maio) haverá uma ida a lo-
jas para conhecer materiais, pre-
ços, para que tenham noção do cus-
to de sua produção”, explica Elia-
na Amorim. A oficina em questão
é a de artesanato.

Vera Lúcia, 55 anos, já fez cinco
cursos. Tem 37 anos de casada, oito
netos e cinco filhos. “Pra mim foi
muito especial saber dos meus di-
reitos. Se acontecer algo comigo ve-
nho aqui; e já  invoquei a Lei Maria
da Penha”, conta.

Ana Maria da Silva, 53, fez seis
cursos. Tem 22 anos de casada e um
filho. Mora no Conjunto Esperan-
ça, trabalha em cooperativas e faz
doces e salgados para fora. “Faço
tudo para vender. Fiz também cur-
sos fora. Não dependo de homem e
a mensagem que tenho para as co-
legas é a de não ter medo, mas con-
fiança em si mesma. Não ficar pre-
sa em casa, pois temos lugares para
conhecer, amizades para fazer e,
aqui, aconchego. É uma coisa mui-
to boa para a gente. Conversamos,
dizemos o que sentimos e ganha-
mos experiência. Já participei até
da apresentação do curso de dan-
ça”, diz orgulhosa.

Maria do Socorro Souza, 52, fre-
quentou as oficinas de leitura, cu-
linária e de direitos humanos. Atu-
almente aprende artesanato e co-
meçará a oficina de culinária na-
tural. Tem um casal de filhos e dois
netos. Há quatro anos que está no
CRMM, o que lhe ajudou a superar
a depressão e a melhorar sua intros-
pecção: “O que tenho aqui não te-
nho na minha casa. Me sinto mais
assistida, mais contente, tenho com
quem conversar e o apoio das pro-
fissionais que é muito importante.
É um abraço, um beijo, isso não
acontece na minha casa.”

Das oficinas realizadas (culi-
nária, dança, música, teatro etc.),

talvez a que haja mais intera-
ção é a de artesanato. Ao mesmo
tempo que  cortam, colam, cos-
turam a conversa é um fator de
integração e prazer. Já foi orga-
nizado passeio a museus e algu-
mas pensam em montar até
uma cooperativa. As atividades
são realizadas também de acor-
do com um tema, um calendá-
rio festivo de época. A próxima
atividade da oficina de artesa-
nato será uma exposição dia 11
de junho na Praia Vermelha. No
curso de culinária já está sendo
ensinado, por exemplo, a prepa-
rar quitutes típicos de festas ju-
ninas e julinas.

As estagiárias Lívia Moreira
(EBA) e Patrícia Ramalho (Ser-
viço Social), que têm pelo menos
um ano de CRMM, atestam que
houve melhora significativa da-
quelas que participam mais ati-
vamente do Centro e aproveitam
todas as oportunidades que lhe
são oferecidas. “É gratificante ver
seu crescimento. Tem mulheres
idosas que a gente pensa que será
difícil trabalhar a cabeça, e não é
nada disso, pelo contrário”, diz
Patrícia. Lívia, que já trabalhou
no Centro em 2008 e agora retor-
nou, afirma que o espaço é uma
oportunidade de integração para
as mulheres.

A recém-concursada técnica-
administrativa em assuntos edu-
cacionais Emmanuela Gonsal-
ves optou por trabalhar no Cen-
tro e está feliz: “Realizamos o
objetivo, que é o de bem acolher
e orientar”, resume.

Foto: Divulgação


