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Funcionária apresenta painel em encontro acadêmico
Pala primeira vez, uma técnica-administrativa participa da Jornada Acadêmica de Odontologia, organizada pelo Programa de Educação Tutorial (PET/UFRJ), com  apresentação

de um painel. Darlene Maria Cavalcante abordou a motivação na formação de recursos humanos em saúde. PÁGINA 2

Estudantes do ensino fundamental conhecem a UFRJ
Projeto do Instituto de Microbiologia incentiva o interesse das crianças pela ciência. Estudantes da Escola Municipalizada Engenho Pequeno, de Nova Iguaçu, conhecem de perto a

UFRJ e as pesquisas desenvolvidas no Instituto. PÁGINA 8

UFRJ completa 90 anos
Para comemorar 90 anos de história, a UFRJ realizará dia 8 uma série de atividades, como música clássica, exposição e lançamento de publicações, no auditório do Centro de

Tecnologia, no Fundão, a partir das 15h. PÁGINA 7

Plenária Nacional da Fasubra
debate campanha salarial 2011

Assembleia geral realiza-
da no dia 2, no hall da Reito-
ria, elegeu os delegados à
plenária nacional marcada
para os dias 3 e 4 de setem-
bro, em Brasília. O consen-
so foi de que é urgente a
necessidade de a categoria
debater propostas para a
campanha salarial. PÁGINA 3

Fotos: Cícero Rabello
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DOIS PONTOS

Começou dia 1º a intensifica-
ção da vacinação contra a hepatite
B. A campanha do Ministério da
Saúde tem como público-alvo ado-
lescentes de 11 a 19 anos.

Mas a Coordenação do Centro
de Vacinação de Adultos (CVA) da
DVST informa que, na UFRJ, além
das pessoas da faixa etária da cam-
panha, vão ser vacinados os jovens
emntre 15 e 20 anos, e os profissio-
nais da área da saúde.

O Centro fica no bloco L do
Centro de Ciências da Saúde, no
Fundão.

A doença, que pode causar cir-
rose e câncer hepático, pode ser
transmitida em relações sexuais
sem preservativos, em transfusão
de sangue, com o uso de agulhas,
aparelhos odontológicos, de mani-

Hepatite B não é brincadeira. Vacine-se
cura ou outros instrumentos este-
rilizados inadequadamente.

A campanha prevê a aplicação
de uma segunda dose um mês após
a primeira e outra seis meses de-
pois, explica Maira Fontanelli, co-
ordenadora do CVA, alertando as
pessoas para que estejam atentas
para garantir a aplicação das três
doses.

Carteirinha: é bom levarCarteirinha: é bom levarCarteirinha: é bom levarCarteirinha: é bom levarCarteirinha: é bom levar
Mas se não tiver, não problema.

A Coordenação do Programa de
Imunizações recomenda para aque-
les que desconhecem seu estado va-
cinal ou que não tenham compro-
vante de vacinação anterior iniciar
o esquema de vacinação. A falta de
caderneta de vacinação não vai ser
um impeditivo à vacinação.

O Programa de Educação Tuto-
rial (PET/UFRJ) do curso de Odonto-
logia realizou, dias 30 e 31 de agosto,
a XX Jornada Acadêmica de Odonto-
logia. Pela primeira vez, uma funci-
onária da Faculdade de Odontologia
participa com a apresentação de um
painel: Darlene Maria Cavalcante
abordou a motivação na formação
de recursos humanos em saúde.

A Jornada é anual e reúne profis-
sionais de renome, inclusive do exte-
rior, em cursos, simpósios e conferên-
cias. A proposta é integrar os estudan-
tes das universidades do Rio em torno
de temas atuais para a profissão, reu-
nindo ensino, pesquisa e extensão em
Odontologia.

Darlene Cavalcante apresentou
seu painel no dia 30, às 12h. Ela é

Feira do Livro no
Galpão
das Artes

A VI Feira do Livro das Edi-
toras Universitárias – que reúne
as editoras da UFRJ, UFF, Uerj e
da Fiocruz, acontecerá entre 13
e 17 de setembro, das 10h às
18h, no Galpão das Artes da Es-
cola de Comunicação, no cam-
pus da Praia Vermelha. Livros
de diversas áreas do conhecimen-
to serão oferecidos com descon-
tos de 50%. A feira tem entrada
franca.

Posse da direção
na Gineco

A cerimônia de posse do pro-
fessor Gutemberg Leão de Almei-
da Filho no cargo de diretor do
Instituto de Ginecologia será dia
8 de setembro, quarta-feira, às
10h, no auditório geral do Hos-
pital Moncorvo Filho. Também
toma posse como substituta
eventual a professora Maria do
Carmo Borges de Souza.

CAP abre
processo de
admissão

O Colégio de Aplicação da
UFRJ divulgou o edital do pro-
cesso seletivo de novos alunos
para 2011. Há vagas para o 1º, 3º
e 6º ano do ensino fundamen-
tal e 1ª e 2ª série do ensino mé-
dio. A distribuição de vagas é
feita por sorteio público. Para o
ensino médio os candidatos re-
alizam antes uma verificação
de nivelamento. A pré-inscrição
on line vai até 19 de setembro
(a presencial até dia 14). Deta-
lhes no site http://
www.cap.ufrj.br/.

Reunião na
Maternidade
Escola

Nesta quinta-feira, 9 de
setembro, às 15h30, no Au-
ditório  Nobre                                                                                                                                                                                                                                                                

Pauta: Pauta: Pauta: Pauta: Pauta: ponto eletrônico

Correção
O nome da dirigente da

Fasubra é Rosângela Costa, e
não Castro, como consta na
matéria “Dirigentes elogiam
processo eleitoral”, na página
5 da edição nº 921 do Jornal
do SINTUFRJ.

Técnica-administrativa apresenta painel na Jornada PET
técnica em equipamentos médico-
odontológicos, integrante do Depar-
tamento de Odontologia Social e Pre-
ventiva, há 24 anos na UFRJ. E atua
no Programa de Saúde Escolar, em
escolas municipais da Ilha do Gover-
nador.

Darlene é professora de Portugês
com pós-graduação em Língua In-
glesa.  E dedicou-se a estudar a im-
portância de mecanismos de motiva-
ção, como forma de estímulo tanto a
profissionais quanto a estudantes e
pacientes e seus familiares para que
perseverem no tratamento. Ela co-
memorou o fato de pela primeira vez
um técnico expor seu trabalho na
jornada essencialmente acadêmica e
agradeceu o apoio, em particular da
chefe do departamento, Maria do Céu. DARLENE MARIA Cavalcante apresenta seu painel

Foto: Cícero Rabello
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PLENÁRIA DA FASUBRA

Campanha salarial em foco

Na última quinta-feira, 2, foi
realizada no hall da Reitoria a as-
sembleia geral para eleger os dele-
gados à plenária nacional da Fasu-
bra marcada para os dias 3 e 4 de
setembro, em Brasília. Cinco dele-
gados foram eleitos e a assembleia
aprovou ainda em segunda votação
o envio de cinco observadores à ple-
nária. O consenso, traduzido em vá-
rias intervenções, foi o de que é ur-
gente a necessidade de a categoria
debater propostas para a campanha
salarial e apresentá-las à Fasubra.

Duas chapas inscreveram-se,
sendo que a chapa 1 (Tribo) obteve
41 votos, conquistando assim o di-
reito a 3 delegados de base e 1 de
direção e a chapa 2 (Novo Começo)
obteve 31 votos, tendo direito a 2
delegados. A segunda votação tra-
tou do envio de observadores, haja
vista que não houve consenso sobre
este ponto na assembleia. Pauli-
nho, do CT, defendeu a favor e Ger-
ly, do IPPMG, contra. Feitas as de-
fesas, fez-se a avaliação por con-
traste, ganhando assim a proposta
de Paulinho, de envio de observa-
dores. Eles foram divididos na mes-
ma proporção dos delegados.

Sem perspectivas para 2011Sem perspectivas para 2011Sem perspectivas para 2011Sem perspectivas para 2011Sem perspectivas para 2011
Este ano foi dado o último rea-

juste para a categoria e o governo
nas reuniões feitas com a Fasubra
não acena com nada de concreto.
Esta é uma questão, além dos des-
dobramentos da carreira, muito
importante para os técnicos-admi-
nistrativos em educação, pois cor-
re-se o risco de não haver nenhuma
reposição no ano de 2011 para re-
cuperar as perdas acumuladas. Até
agora a categoria da UFRJ não de-
bateu a fundo o problema.

Além da campanha salarial de
2011, a plenária tratará do decreto
da autonomia que autoriza a repo-
sição automática dos cargos que
têm vacância das classes A e B, a
intervenção da Advocacia-Geral da
União nas universidades, o reposi-
cionamento dos aposentados, re-
sultados e desdobramentos da últi-
ma reunião com o governo (no dia
13 de agosto), entre outros pontos.

DebateDebateDebateDebateDebate
A urgência da campanha salari-

al foi destacada por Neuza Luzia, a
primeira a falar, e acompanhada
pelas sucessivas intervenções, como
as de Jonhson Braz e Noemi Andra-
de. “O Orçamento está sendo votado
e não há previsão de reajuste. A reu-

Assembleia elege delegados que vão discutir, principalmente, a campanha para
2011. Seis observadores também foram à plenária nacional

nião com o secretário do Planeja-
mento não apontou nada. O que
vamos reivindicar de reajuste para
nós? Qual o percentual? Esta discus-
são é urgente e a campanha salarial
precisa ser colocada, e nós da UFRJ
não fizemos a discussão ainda. Pre-
cisamos discutir com a categoria e
depois com a Fasubra”, disse Neuza.

Nivaldo Holmes afirmou que

não só a campanha salarial deve
ser pensada como também a cam-
panha do descongelamento das
ações judiciais. Juscelino Ribeiro
incluiu também como ponto im-
portante de discussão o decreto da
autonomia que não abrange todas
as classes e abre caminho para a
terceirização. Milton destacou que
é preciso discutir quais os índices

para poder negociar com o governo
o reajuste para 2011.

Teresinha reforçou a fala de
Milton: “Queremos o nosso aumen-
to, aquilo que nos é devido, inclu-
sive as perdas salariais que já sabe-
mos que existem”. Gerly chamou
a atenção para o fato de a Fasubra
agir mais incisivamente com o
governo e colocou sua preocupação

em relação à aposentadoria especi-
al: “Na UFRJ quase 60% é clientela
para aposentadoria especial.O que
vamos fazer? O que isso representa
para a universidade? Temos de de-
bater”. Caetano alertou que o go-
verno joga com a terceirização e a
extinção dos cargos. “A autonomia
é limitada e não podemos esquecer
do Rehuf, pois os técnicos-admi-
nistrativos não têm participação”,
acrescentou.

Francisco Assis avaliou que a
conjuntura política eleitoral difi-
culta a disputa com o governo:
“Pois já tivemos perdas em greves
anteriores e assim devemos conso-
lidar a unidade verdadeira das for-
ças políticas para encampar a luta
pela campanha salarial 2011 já”,
disse ele.

Posse dia 16Posse dia 16Posse dia 16Posse dia 16Posse dia 16
A mesa da assembleia foi inici-

ada com os coordenadores Jonhson
Braz e Francisco de Assis. Antes de
entrar na pauta propriamente dita,
Francisco informou que foi defini-
da em reunião dia 1º entre Coorde-
nação Geral e Coordenação de Ad-
ministração e Finanças a data da
posse da nova diretoria. Será no dia
16 de setembro, às 14h, preferencial-
mente no Roxinho. Definiu-se tam-
bém na reunião que haverá nova
assembleia para tratar do relatório
da auditoria, desta vez consolidado.

Jonhson falou sobre a reunião
com o superintendente de Pes-
soal, Roberto Gambine, para tratar
da contagem de tempo especial para
aposentadoria. Segundo ele, ficou
definido que a PR-4 irá tratar em
conjunto tanto a demanda de dois
servidores devido a urgência (se apo-
sentarão pela compulsória) quanto
a demanda relativa ao processo co-
letivo do SINTUFRJ sobre a questão.

Após estes informes, a mesa co-
locou os participantes a par da últi-
ma reunião da Fasubra com o go-
verno através da leitura do relatório
da Federação. Como já noticiado no
Jornal do SINTUFRJ, esta reunião
tratou de uma pauta extensa, que
incluiu, além da questão salarial,
reposicionamento dos aposentados,
decreto da autonomia, VBC, Carrei-
ra, etc. Após a leitura do relatório,
um representante da chapa 1 (vito-
riosa na eleição para a gestão 2010/
2012) foi convidado a compor a
mesa da assembleia, sendo designa-
da pelo seus pares Noemi Andrade,
uma das novas coordenadoras-ge-
rais do SINTUFRJ.

Fotos: Cícero Rabello
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ELEIÇÕES NO SINTUFRJ

Publicamos mais uma vez o mapa com a totalização dos votos na eleição para a diretoria do
SINTUFRJ (biênio 2010/2012), desta vez com a identificação dos locais de votação.

Como foi a votação nas unidades
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Seminário de
integração na
Faculdade de
letras

MOVIMENTO

Segundo a Fasubra, a Andifes
encampou a posição da nossa Fe-
deração, já formalizada aos Mi-
nistérios do Planejamento, da
Educação e da Saúde, quanto à
incorporação de representação da
categoria dos trabalhadores em
educação técnico-administrativos
nos conselhos consultivos e no
conselho gestor do Programa Na-
cional de Reestruturação dos Hos-
pitais Universitários Federais
(Rehuf). A posição da Andifes re-
sultou da reunião com a Fasu-
bra, na qual, entre vários pontos,
foi abordada a questão dos Hospi-
tais Universitários.

Imagine se você faz um concur-
so público, passa e depois de alguns
anos no cargo é afastado sob a ale-
gação de que a vaga que ocupava era
temporária, apesar dessa informa-
ção não constar do edital? Foi o que
aconteceu com um grupo de ex-
soldados que reivindicam a reinte-

gração aos quadros da Aeronáutica.
Trabalhador terceirizado de Se-

gurança da UFRJ, Márcio da Silva
Ferreira, da Associação Nacional
dos Ex-Soldados Especializados da
Aeronáutica, conta que a entidade
está organizando uma grande mo-
bilização para o dia 7 de setembro.

A entidade luta pela aprova-
ção de Decreto Legislativo que
vai permitir a reintegração do
grupo. “Agradeço aos membros
deste sindicato pela colaboração,
pois se trata de uma injustiça
cometida contra trabalhadores
concursados”, declarou.

Ex-soldados reivindicam reintegração

Na sessão do Conselho Uni-
versitário do dia 26, ao se despe-
dir do mandato como decano do
CCJE, Alcino Camara elogiou a
contribuição das bancadas dos
segmentos, em particular a dos

técnicos-administrativos, que
apresentou questões importantes
por exemplo no que toca a direi-
tos dos trabalhadores, aos presta-
dores de serviço e aos problemas
da Vila Residencial.

Conselheiro aponta
importância da bancada TA

O I Seminário de Integração
dos Setores Administrativos  da Fa-
culdade de Letras foi realizado dia
13 de agosto. “O evento foi um
sucesso e contou com a participa-
ção expressiva de representantes de
todos os setores”, informou ao Jor-
nal do SINTUFRJ Ângela Baldui-
no, do Setor Cultural da Faculdade
de Letras. Os setores apresentaram
relatórios de atividades e propostas
de estratégias para organização e

Andifes manifesta
apoio à Federação

Leia o ofício da AndifesLeia o ofício da AndifesLeia o ofício da AndifesLeia o ofício da AndifesLeia o ofício da Andifes
Senhor Ministro,
Dirijo-me a Vossa Excelência

para informar que a Andifes consta-
tou, na Portaria Interministerial nº
883, de 5 de julho de 2010, que regu-
lamenta o Decreto nº 7.082, de 27 de
janeiro de 2010, a ausência da cate-
goria dos Trabalhadores em Educa-
ção Técnico-administrativos nos es-
paços de discussão de implementa-
ção (Comitê Gestor e Comissão Con-
sultiva) do Programa Nacional de
Reestruturação dos Hospitais Uni-
versitários Federais (Rehuf).

No decorrer das últimas décadas,
a Fasubra sempre esteve à disposição

para debater a temática dos Hospi-
tais Universitários, considerando a
sua complexidade e importância
para o conjunto da sociedade brasi-
leira, visto que esses integram a Uni-
versidade, desenvolvendo as ativi-
dades de ensino, pesquisa e exten-
são, articulados à assistência inte-
grada à rede do SUS.

Nesse sentido, sugerimos a Vossa
Excelência a alteração da Portaria
Interministerial nº 883 incluindo a
representação dos(as)
Trabalhadores(as) em Educação Téc-
nico-administrativos no Comitê Ges-
tor em nível nacional, e nas Comis-
sões Consultivas em nível local.

O ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, disse que,
antes de avaliar a saúde labo-
ral dos servidores federais, é
necessário avaliar as mudan-
ças pelas quais a sociedade
passou nos últimos anos. “Vá-
rias doenças têm surgido no
país, que, antes, eram exclusi-
vas de países desenvolvidos,
como os Estados Unidos. To-
das essas enfermidades são re-
flexos de mudanças no perfil

Encontros debatem
saúde do servidor

Qualidade do local de trabalho de servidor

O ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo, abriu no dia 31 de
agosto o 3º Encontro Nacional de
Atenção à Saúde do Servidor e o 2º
Fórum de Saúde Mental na Admi-
nistração Pública Federal.

Os dois seminários foram reali-
zados no Centro de Eventos e Con-

execução do trabalho conjunto.
O encerramento teve a partici-

pação da diretora da Coordenação
de Desenvolvimento Profissional,
Rita dos Anjos, e do Coral do Proje-
to Humanizar da PR-4. A iniciati-
va do seminário, organizado por
Mônica Iacovelli, do Departamen-
to Pessoal, partiu da direção da
unidade. Segundo Ângela, a cate-
goria pretende tornar o seminário
uma prática regular.

EQUIPE da Seção de Ensino se apresenta no I Seminário

CORAL do Projeto Humanizar cantou Samba do Arnesto

venções Brasil e contaram com mais
de mil servidores públicos federais
do Executivo e convidados de outros
poderes. Promovidos pela Secretaria
de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, tiveram como
tema central “Saúde do Servidor –
Nosso compromisso, nossas conquis-

tas, nossos desafios”.
O evento foi transmitido pelo

portal  do Siass  www1.
siapenet.gov.br/saude, onde
também ficaram arquivados to-
dos os vídeos.

Fonte: www.servidor.gov.br/
noticias

da sociedade brasileira, que
tem envelhecido mais rapida-
mente por causa do excesso de
trabalho e de mudanças nos
hábitos alimentares”, disse
Temporão, ao abrir o 3º En-
contro Nacional de Atenção à
Saúde.

O ministro destacou que os
funcionários públicos não tra-
balham apenas para o gover-
no ou para a União, eles tra-
balham também para a socie-

dade. Por isso, enfatizou, é ne-
cessário cuidar de políticas que
garantam a qualidade do lo-
cal de trabalho para os servi-
dores. “O espaço onde se tra-
balha também pode represen-
tar dor e sofrimento. Para que
isso não aconteça, é necessá-
rio fazer todo um esforço para
os funcionários produzirem
mais e continuarem com qua-
lidade de vida”.

Fonte: Equipe Fenatracoop

Fotos: Arquivo
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CATEGORIA

Em reportagem publicada no jor-
nal Valor Econômico no dia 4 de
agosto, o jornalista estadunidense
Edward Luce, do Financial Times,
escreveu a matéria Agonia da classe
média americana.

Na reportagem, ele aborda lon-
gamente a crise que dura 20 anos e
que intensificou-se com a grande es-
tagnação de 2008.

A agência Diap (Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamen-
tar, órgão que acompanha o desem-
penho de deputados e senadores e ana-
lisa a conjuntura nacional) chama
atenção para um aspecto da reporta-
gem: embora de forma sutil, o jorna-
lista acaba por atribuir o agudo acha-
tamento salarial da classe média nor-
te-americana aos baixos índices de
sindicalização dos trabalhadores do
setor privado daquele país.

“Há também aqueles, como Paul
Krugman, colunista do The New York
Times e ganhador do Prêmio Nobel
de Economia, que atribuem a culpa
ao mundo político, especialmente à
reação conservadora iniciada quan-
do Ronald Reagan chegou ao poder,
em 1980, o que acelerou o declínio
dos sindicatos e reverteu os traços mais
progressistas do sistema fiscal ameri-
cano”, registra o jornalista, informan-

Achatamento salarial e baixa sindicalização

Mais direitos para as
mulheres

Garantia de creches nas empresas com mais de 100 trabalhadores, igualdade de salários
entre homens e mulheres que desempenham funções semelhantes, igualdade de oportunida-
de na carreira. Essas foram algumas das propostas que compõem a Plataforma das Mulheres
Trabalhadoras para as eleições 2010.

O documento foi entregue à candidata do Partido dos Trabalhadores Dilma Rousseff em
uma plenária realizada no dia 17 de agosto, em São Paulo, que reuniu mais de mil mulheres
militantes de seis centrais sindicais de todo o país.

O documento, com várias outras propostas para ampliar os direitos das mulheres no
mercado de trabalho, foi construído por sindicalistas com base na Agenda da Classe
Trabalhadora aprovada durante a Segunda Conferência Nacional da Classe Trabalhadora
(Conclat), realizada em junho.

Pelo limite da propriedade da terra

Lula sanciona PL das 30
horas para assistentes sociais

O presidente Lula sancionou dia 26 de agosto o PLC 152/2008 que define a jornada
máxima de trabalho de assistentes sociais em 30 horas semanais sem redução de salário.

Segundo representantes dos conselhos federal e regionais de Serviço Social, o PL das
30 horas vai contribuir para a melhoria das condições de trabalho da categoria e sua
aprovação deve ser vista na perspectiva da luta pelo direito ao trabalho com qualidade
para toda a classe trabalhadora.

“A sanção do presidente Lula a esse projeto demonstra que a luta coletiva foi
essencial na conquista de melhores condições de trabalho e leva o conjunto CFESS-
CRESS a conclamar os assistentes sociais a continuarem na defesa não só pelos direitos
da categoria, mas na luta pela construção de uma sociedade justa, igualitária e que não
mercantilize a vida”, registra o informe do Conselho Federal de Serviço Social.

O Plebiscito Popular pelo Li-
mite da Propriedade da Terra, rea-
lizado na semana do Grito dos Ex-
cluídos, de 1º a 7 de setembro, acon-
teceu também nos campi da UFRJ.

Proposto pelo Fórum Nacional
pela Reforma Agrária e Justiça no
Campo, o objetivo do movimento
é que os cidadãos se manifestassem
sobre a necessidade de se estabele-
cer um limite à propriedade da ter-
ra. Representante técnico-adminis-
trativo no Conselho Universitário,
Agnaldo Fernandes anunciou, na

sessão do dia 26, que haveria urnas
no Fundão, Praia Vermelha, Cen-
tro, Direito e IFCS.

Estudos da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação mostram que mais
de um bilhão de pessoas passam
fome no mundo. E que no Brasil
um dos grandes responsáveis pela
miséria e fome é a concentração de
propriedade da terra.

Com isso, o Fórum, formado por
mais de 50 entidades, pretende pressi-
onar o Congresso Nacional para in-

cluir na Constituição inciso que li-
mite a terra em 35 módulos fiscais.

LançamentoLançamentoLançamentoLançamentoLançamento – Na sexta-feira,
dia 27, na ABI, aconteceu o ato de
lançamento do Plebiscito, no Rio
de Janeiro, com participação de dom
Tomas Balduíno, da Comissão Pas-
toral da Terra (CPT), de Carlos Wal-
ter Porto Gonçalves, professor da
Universidade Federal Fluminense, e
de Sandra Quintela, do Instituto de
Políticas Alternativas para o Cone
Sul (Pacs). Mais informações no site
www.limitedaterra.org.br.

do que menos de um décimo dos
trabalhadores do setor privado ameri-
cano pertence a um sindicato. “As
pessoas na Europa e no Canadá estão
sujeitas às mesmas forças globali-
zantes e tecnológicas, mas fazem par-
te em maior número de sindicatos, e
seu atendimento médico é coberto
por verbas públicas. Mais da metade
das falências de famílias nos EUA são
causadas por doenças ou acidentes
graves”, argumenta Luce.

O Diap lembra que quando a
crise do sistema estadunidense atin-
giu a economia brasileira, em se-
tembro de 2008, o movimento sin-
dical, por meio das centrais, propôs
uma série de medidas como forma
de combater a estagnação da econo-
mia. “As medidas deram certo e o
Brasil foi o último a ser dragado
pela crise e o primeiro a sair dela. De
qualquer sorte, fica a lição: não é
possível combater as crises do capi-
talismo globalizado sem a organi-
zação dos trabalhadores e suas enti-
dades de classe”, registra a entidade
intersindical.

Confira a íntegra em http://
www.diap.org.br/index.php/agencia-
diap/13941-baixissimo-indice-de-
sindicalizacao-nos-eua-tem-relacao-
com-achatamento-salarial.
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PELO CAMPUS

A abertura será a partir das 15h
com a presença do reitor Aloísio Tei-
xeira e da vice-reitora Sylvia Vargas.
Será exibido um vídeo institucional
e, às 16h, haverá apresentação da Or-
questra Sinfônica de Música da UFRJ.

Às 17h30 está programado o
lançamento do livro Universida-
des e lugares de memória II, de
Andréa Queiroz, historiadora e res-
ponsável pelo Projeto Memória do
Sistema de Bibliotecas e Informa-
ção (SiBI-UFRJ), e Antônio Barbo-
sa de Oliveira, professor do curso de
Biblioteconomia e Gestão de Uni-
dades de Informação da Faculdade
de Administração e Ciências Con-
tábeis. Este é o terceiro livro do
projeto Memória da UFRJ.

Após o lançamento será apre-
sentada a reedição da obra A uni-
versidade do Brasil: das origens

Honoris causa a
Ferreira Gullar

UFRJ comemora 90 anos
Para comemorar 90 anos de história, a UFRJ realizará dia 8 uma série de atividades, como música
clássica, exposição e lançamento de publicações, no auditório do Centro de Tecnologia, no Fundão

Homenagem aos que deram a vida
na luta contra o regime militar

à reconstrução, de Maria de Lour-
des Fávero, pesquisadora do Pro-
grama de Estudos e Documenta-
ção Educação e Sociedade (Proe-
des) da Faculdade de Educação.

Durante as comemorações será
inaugurada a exposição UFRJ 90
Anos, que resgata, por meio de tex-
tos e imagens, a memória desta
universidade, a primeira institui-
ção oficial de ensino superior do
Brasil e sua contribuição para a
produção do conhecimento e do
pensamento crítico e reflexivo em
momentos decisivos da história bra-
sileira.

Um pouco de históriaUm pouco de históriaUm pouco de históriaUm pouco de históriaUm pouco de história
A Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ) foi criada no dia
7 de setembro de 1920, com o nome
de Universidade do Rio de Janeiro.

Foi reogarnizada em 1937, quando
passou a se chamar Universidade do
Brasil. Tem a atual denominação
desde 1965. Sua implantação foi um
ato político de justaposição de insti-
tuições de ensino superior já existen-
tes: Faculdade de Medicina, Escola
Politécnica e Faculdade de Direito.

Ao longo dos anos a UFRJ mo-
dernizou-se e tornou-se a maior fe-
deral do país. No entanto, passado
quase um século, ainda convive
com os vícios de sua origem: frag-
mentação, patrimonialismo e eli-
tismo. A luta pela superação do
elitismo e a abertura da universi-
dade para incluir a imensa maio-
ria de estudantes alijados do ensi-
no superior é o grande desafio.

A UFRJ carrega também uma
história intimamente ligada aos
professores e técnicos-administra-

tivos. Tanto a Adufrj quanto a Asu-
frj – que depois se transformou no
SINTUFRJ – tiveram ações relevan-
tes que ajudaram a modificar a
vida acadêmica, institucional e ad-
ministrativa da universidade. E que
ajudaram a construir e fortalecer a

universidade pública brasileira. A
eleição paritária para reitor, que
inclusive reelegeu Aloísio Teixeira,
foi um dos grandes avanços desta
contribuição dos movimentos, es-
pecificamente dos técnicos-admi-
nistrativos em educação.

O concurso público para sele-
ção do projeto do Memorial dos
Estudantes Mortos e Desaparecidos
na Ditadura Militar, promovido
pelo Comitê Técnico do Plano Di-
retor em conjunto com a Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo e a
Escola de Belas Artes, chegou ao
fim. No dia 30, durante Plenária
de Diretores e Decanos, foram
anunciados os vencedores, eleitos
por unanimidade, entre 18 traba-
lhos inscritos por estudantes de todo
o estado.

A equipe da FAU orientada pela
professora Beatriz Santos de Olivei-
ra e formada pelos alunos Alice
Matos de Pina, Vítor Moreira, Fer-
nando Cunha, Natália da Cunha,
Felipe Moulin e Tales de Paula, da
Eba, tirou o 1º lugar.

 A Comissão Julgadora foi com-
posta, entre outros, pelos professo-
res Pablo Benetti e Carlos Vainer,
do Comitê Técnico, e por Christia-
na Galvão, secretária de Direitos
Humanos da Presidência da Repú-
blica. Eles selecionaram os três pri-
meiros lugares e duas menções
honrosas. Os projetos estão expos-
tos no hall da Reitoria.

O memorial será erguido na
praça central do Restaurante Uni-
versitário.

O reitor Aloísio Teixeira lem-
brou a geração de jovens que en-
frentou adversidades para que o
Brasil voltasse a ser uma democra-
cia. Carlos Vainer ressaltou o senti-

do do memorial que, para ele que
também sofreu com perseguições
políticas durante o regime mili-
tar, não é apenas uma homena-
gem, mas diz respeito ao futuro na
medida em que lembra os horrores
cometidos na ditadura, para que
não voltem a acontecer.

Benetti elogiou o projeto por
ser um marco e ao mesmo tempo
uma experiência interativa. “Uma
das qualidades é que ele desperta a
curiosidade: há, por exemplo, pla-
cas no piso que acendem e uma
série de detalhes que ajudam a con-

tar a história. O projeto surpreen-
deu o júri pela originalidade. É
uma homenagem simples, não
um monumento. Um local de re-
flexão, onde as pessoas passem e
tentem saber do que se trata, o que
contribui para manter a memó-
ria”, diz ele.

Segundo conta, os cinco traba-
lhos premiados são de boa quali-
dade: “Para o júri não foi nada
fácil escolher”.

A proposta inicial do Comitê
era de que o memorial ficasse pron-
to até dezembro.

O Consuni aprovou a concessão do título de doutor “Honoris Causa”
ao poeta Ferreira Gullar. A proposta foi aprovada por unanimidade pela
Congregação da Faculdade de Letras e no conselho do Centro de Letras e
Artes em junho. A Comissão de Ensino e Títulos lembrou a vasta produção
do poeta, pensador, ensaísta, tradutor, dramaturgo e crítico de arte, pela
qualidade, extensão e importância da sua obra, e deu parecer favorável à
proposta.

O conselheiro Marcelo Correia e Castro, decano do CFCH, comentou
sobre a brilhante aula inaugural que Gullar proferiu na UFRJ e lembrou
um trecho do poema “Traduzir-se”: “Uma parte de mim pesa/ pondera:/
outra parte/ delira. // Uma parte de mim/ almoça e janta:/ outra parte / se
espanta.”, elogiando a iniciativa da homenagem que acabou aprovada
por aclamação e unanimidade.

Os representantes da EBA solicitaram que a investidura fosse na
própria Faculdade de Letras, o que, segundo a vice-reitora Sylvia Vargas,
que presidia o colegiado, era possível.



Alunos da Escola Municipa-
lizada Engenho Pequeno, loca-
lizada no município de Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminen-
se, tiveram um dia especial. Eles
puderam conhecer de perto a
maior universidade federal do
país, a UFRJ, e o mundo das
bactérias e fungos no Instituto
de Microbiologia do Centro de
Ciências da Saúde (CCS). No dia
24 de agosto mais de 40 apren-
dizes tiveram a oportunidade de
sair do seu pequeno mundo, am-
pliar sua visão e sonhar com
novas possibilidades de vida.

Este é um projeto iniciado em
2009 que tem por objetivo aproxi-
mar a universidade dos alunos de
escolas públicas municipais e es-
taduais. Agnes Sá Figueiredo, di-
retora da Microbiologia, explica
que a ideia é desmistificar o mito
de que a universidade não é para
todos e incentivar os alunos a al-
mejarem entrar para uma uni-
versidade pública de qualidade:
“A ideia do projeto Hoje a Nossa
Escola é a Universidade é trazer a
criança para mostrar um local de
estudo que pode ser o seu no futu-
ro. E que elas podem sonhar sim
com a universidade, e que este
sonho é possível”.

É um dia para não esquecer. E
todos, professores, alunos e fun-
cionários da Microbiologia, en-
volvem-se e participam. Não há
como não vibrar e se emocionar.
“É o dia mais importante do Ins-
tituto de Microbiologia”, afirma
Agnes orgulhosa. Maravilhada, a
diretora da Escola Engenho Pe-
queno declara: “Estou amando. É
uma oportunidade ímpar, pois
são estudantes de áreas carentes
cuja realidade é muito difícil.
Para eles, é entrar no paraíso. Des-
taco também a relação de troca
existente. É tão importante para
as crianças como para os professo-
res e alunos da universidade”.

Fantoches, fungosFantoches, fungosFantoches, fungosFantoches, fungosFantoches, fungos
e bactériase bactériase bactériase bactériase bactérias
Pela manhã, as crianças fo-

ram brindadas com a apresenta-
ção de fantoches realizada pela
professora Maria Isabel Liberto.
“Adriana, Kiko e os Micróbios”
fizeram muita criança rir. O tea-
tro de fantoches é um trabalho
desenvolvido há anos pela profes-
sora com estudantes de escolas
públicas em que ela de forma lú-
dica leva explicações sobre a mi-
crobiologia.

Em seguida, foram apresen-
tados os departamentos e suas fun-
ções. No almoço reuniram-se alu-
nos, professores e equipe do Insti-

ÚLTIMA PÁGINA

Instituto de Microbiologia recebe alunos do fundamental
Projeto incentiva o interesse das crianças pela ciência e desperta neles a vontade de estudar
em uma universidade pública de qualidade

tuto na Bio-Rio. Uma das ativida-
des que mexeu com a curiosidade
dos pequenos foi a exposição de
ciências, realizada no laboratório
do bloco D da Microbiologia.

A felicidade foi uma só estam-
pada nos rostos de Ezequiel, João,
Rosilene, Daniel e Elisângela, que
deixaram a timidez de lado para
dizer o que acharam. “Gostei mais
do microscópio, a olho nu não dá
para ver tão grande”, disse Eze-
quiel, 13, que conheceu o asper-
gillus (um gênero de fungo que
apresenta coloração branca ama-
relada com formação de pen-
dúnculos e uma ponta colorida).
Este tipo de fungo é importante
para a decomposição de alimen-
tos e é responsável pela aspergilo-
se, doença que ataca os pulmões
principalmente de portadores do
vírus HIV, explicou a professora
Ana Paula Colombo. “Minha tese
de doutorado teve ele como tema,
adoro!”, acrescentou.

“Tô muito feliz. Tá tudo mui-
to bom. A universidade é muito
grande e quero um dia estar aqui”,
declarou João, 12, que pretende fa-
zer matemática. Rosilene, 11, de-
pois de participar da atividade de
escovação (cada criança recebeu
um kit com escova e pasta), apre-
sentou seus dentes brancos e lim-
pos da placa bacteriana: “Gostei de
tudo”. Daniel, 9, ao se referir à
graduanda Natasha Médici: “Gos-
tei muito da tia”. E Elisângela, 11,
destacou a explicação da estudan-
te: “Gostei mais da explicação da
orelha inchada. Aprendi que isso
acontece devido a brincos ou coisas
enferrujadas”.

O projeto envolve a todos. O la-
boratório chegou a ficar pequeno,
misturando alunos e professores. Nas
bancadas o comando foi das profes-
soras Celuta Sales, Marta Branqui-
nha, Eliana Barreto, Rosângela So-
ares. No apoio as fun-cionárias Va-
léria Cardoso e  Elisete Nepomuce-
no. “Além dos ensinamentos passa-
dos para as crianças, acho impor-
tante a questão do exercício da cida-
dania neste projeto. Além dos pro-
fessores, temos o trabalho voluntá-
rio, tanto nosso quanto dos estu-
dantes”, informa Valéria, que foi  a
responsável por fazer os contatos para
adquirir os produtos dos kits entre-
gues às crianças.

O dia na UFRJ foi encerrado no
anfiteatro, com a distribuição do
livro Dudu e o professor Aspergi-
llus, da professora Alane Verme-
lho. Ela produziu uma coleção
com 7 volumes voltados para o
público infantojuvenil, tratando
da microbiologia numa lingua-
gem acessível.

AGNES Sá (à esquerda) e profissionais do projeto Hoje, nossa escola é a Universidade

ESTUDANTES de escola municipal da Baixada têm dia especial em laboratórios da
Microbiologia

ATIVIDADES atiçam curiosidade das crianças: laboratório ficou pequeno com a agitação

Fotos: Cícero Rabello
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