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Ao inaugurar a expansão do Centro de Pesquisas e Desenvol-
vimento da Petrobras (Cenpes), no dia 7, na Ilha do Fundão, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ovacionado por trabalha-
dores e convidados e destacou o aumento significativo dos inves-
timentos na Educação e na Ciência e Tecnologia. PÁGINA 3

Seminário IISeminário I

Manifesto dos reitores

Mídia e eleições

Lula na UFRJ

Dezena de reitores, inclusive o da UFRJ, assinaram um
manifesto no qual fazem um balanço do governo Lula,
período que, segundo eles, ficará na História como aquele
em que mais se investiu em educação pública. PÁGINA 8.

O comportamento da mídia nas últimas eleições susci-
tou debate entre especialistas. Para alguns, a partidarização
da imprensa é um fato. Outros defendem que os meios de
comunicação devem revelar preferências. Diante da polêmi-
ca, a Escola de Comunicação organizou debate sobre o tema.
O Núcleo Piratininga de Comunicação levantou a opinião
de jornalistas, professores e outros intelectuais.

PÁGINAS 5, 6, 7, 8 E 12
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O Brasil tem hoje 18 milhões de
idosos, que representam mais de 10%
de sua população. A previsão é que
em menos de 20 anos o país será o
sexto no mundo com o maior nú-
mero de pessoas na terceira idade.

A constatação de que os brasi-
leiros estão vivendo mais é uma
ótima notícia. Mas de que adianta
morrer bem velhinho sem saúde?
O legal é viver até depois dos cem
anos esbanjando a máxima: “Ter-
ceira idade é sinônimo de juventu-
de acumulada.”

Por isso, o momento da vida em
que se chega à terceira idade requer
muita atenção. Todos os seres vivos
sofrem um processo de envelheci-
mento,  e, para que este ocorra da
melhor forma possível, é importan-
te estarmos preparados para enfren-
tar os desafios impostos pela socie-
dade à população que já rompeu a

Espaço Saúde do Trabalhador

VIDA SAUDÁVEL

Praticar atividades físicas é obrigatório na terceira idade
Leia-se: frequentar academias não é só coisa de jovem que quer um corpo sarado

barreira dos entas.  O estudo publi-
cado na Revista da UFG (Universi-
dade Federal de Goiás) ressalta a
importância das atividades físicas,
recreativas e de lazer para a qualida-
de de vida na terceira idade aponta
as transformações que ocorrem com
o processo de envelhecimento e al-
gumas possibilidades de se buscar o
equilíbrio entre as potencialidades e
as limitações do idoso.

Com o processo de envelheci-
mento ocorrem mudanças fisioló-
gicas, psicológicas e sociais que in-
fluenciam o comportamento das
pessoas. Há um declínio gradual das
aptidões físicas, surgem alguns dis-
túrbios orgânicos, o corpo sofre mo-
dificações, tais como: aparecimen-
to de rugas, embranquecimento dos
cabelos, diminuição das capacida-
des auditiva e visual e lentidão
no andar.

Esse processo é biologicamen-
te normal e evolui progressiva-
mente: não se dá, necessariamen-
te, em paralelo ao avanço da ida-
de cronológica. Pode ocorrer vari-
ação individual e prevalência so-
bre o envelhecimento cronológi-
co. Com isso, o idoso tende a mo-
dificar seus hábitos de vida e roti-
nas, passando a ocupar-se de ati-
vidades pouco ativas e, assim, re-
duzir seu desempenho físico, suas
habilidades motoras, sua capaci-
dade de concentração, de reação e
de coordenação. Esses efeitos da
diminuição do desempenho físi-
co acabam dificultando a reali-
zação das atividades diárias e a
manutenção de um estilo de vida
saudável, geram apatia, autodes-
valorização, insegurança e, con-
sequentemente, leva o idoso ao
isolamento social e à solidão.

Um estilo de vida ativo traz
efeitos benéficos para a manuten-
ção da capacidade funcional e da
autonomia física durante o pro-
cesso de envelhecimento. Além de
melhorar a capacidade cardiorres-
piratória, a atividade física bem
orientada contribui para: melho-
rar o equilíbrio, o andar, a autoe-
ficácia, a autoestima, a mobili-
dade, a sinergia motora das rea-
ções posturais, os reflexos, a mo-
bilidade e a ingestão de alimen-
tos; aumentar o nível de atividade
física espontânea e o fluxo san-
guíneo para os músculos;  manter
e/ou aumentar da densidade óssea
e o peso corporal; controlar o dia-
betes, a artrite e doenças cardía-
cas; diminuir a depressão e as le-
sões corporais; fortalecer os mús-
culos das pernas e costas; e incre-
mentar a flexibilidade.

Inaugurada há sete meses, a
academia montada pelo SINTU-
FRJ para atender os sindicalizados
e seus dependentes já está exigindo
investimentos para ampliação de
sua área física e aquisição de mais
aparelhos. Atualmente, 150 pes-
soas frequentam semanalmente o
Espaço Saúde do Trabalhador, que,
por enquanto, só funciona na sede
da entidade, na Cidade Universitá-
ria. A pretensão da diretoria é ter
uma filial no campus da Praia
Vermelha, para atender também
os funcionários das unidades iso-
ladas.

Carla Nascimento, coordenado-
ra-técnica do Espaço, conta que a
maioria dos matriculados tem en-
tre 30 a 50 anos, e que é visível a
transformação pela qual passam
as pessoas na faixa etária mais avan-
çada depois que começam a se exer-
citar. “Isso porque, além de garan-
tir bem-estar físico, a academia é
um espaço de convívio social”,
complementou a professora de
Educação Física.

O Sindicato sabe disso. Tanto é
que Carla e sua equipe, os professo-
res Michele Gomes e Carlos Gui-
marães, oferecem atendimento di-
ferenciado para idosos e portadores
de doenças crônicas, como diabetes
e hipertensão. “Ao montarmos a
série de exercícios, consideramos o
atestado médico e, principalmen-
te, a capacidade física de cada
um”, explicou a coordenadora téc-
nica do Espaço.

Jurema dos Santos Brasil, 57
anos, nunca tinha praticado ativi-
dades físicas até o Sindicato inau-
gurar o Espaço Saúde do Trabalha-
dor. Como é doceira e trabalha em
casa, todo  dia acabava de almoçar

Academia do SINTUFRJ atende portadores de doenças crônicas e idosos
e dormia a tarde inteira. Pesava 58
kg e tinha pressão arterial alta. Vi-
via indisposta e sem ânimo. Mas
ela garante que  sua vida  mudou a
partir do momento que decidiu se
matricular na academia do SIN-
TUFRJ, que frequenta três vezes por
semana, das 8h às 9h30. Com o
vigor recuperado, cinco quilos a
menos e pressão 12 por 7, Jurema
quis mais. Atualmente acorda às
5h e começa a correr às 5h20. São
cerca de 9 quilômetros diariamen-
te – da Vila Residencial, onde mora,
até o CT.  No dia 24 de outubro, vai
participar da corrida no campus do
Fundão.

Para Jurema, a academia lhe
proporciona muito mais do que saú-
de e boa forma. “Sinto-me acolhi-
da, conheci muita gente interessan-
te da universidade, fiz amigos.
Aprendi a conviver com as diferen-
ças. Eu digo sempre para minhas
amigas: se não tem o que fazer, vá
para a academia. A gente se exercita
e para de pensar besteira”.

 Os bons resultados colhidos por
Jurema com a mudança de hábi-
tos inspirou o marido, o então se-
dentário técnico-administrativo do
Museu Nacional, Milton Brasil, 61
anos. Ele passou a correr com a
mulher e se prepara para iniciar na
academia.

Victor Paulo Esteves, 50 anos,
profissional da Escola Politécnica,
controla a hipertensão com mus-
culação e caminhada na esteira:
“Hoje me sinto muito melhor. Per-
di 16 quilos, com os exercícios e
dieta. Nada muito radical. Conti-
nuo tomando minha cerveja no
fim de semana, quando também
como o que gosto.” de acordo com
o técnico-administrativo, a grande
vantagem do Espaço Saúde do Tra-
balhador é estar no mesmo local
de trabalho. “Nunca fiquei tão re-
gularmente numa academia. Me
matriculava e abandonava. Agora
é diferente. Tenho mesmo de vir ao
Fundão para trabalhar, mas antes
vou à academia”.

MILTON Brasil: os bons resultados de Jurema o inspiraram JUREMA  acha que a vida mudou ao entrar para a academia

Fotos: Cícero Rabello
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Coquetel anticâncer
No seminário do Instituto de Bioquímica Médica (IBqM) sobre alimentos importantes

para a prevenção do câncer, dia 30 de setembro, a nutricionista e doutoranda Danielly
Cristiny do IBqM fez uma apresentação impecável.

MOUSSES DE COUVE OU BRÓCOLISMOUSSES DE COUVE OU BRÓCOLISMOUSSES DE COUVE OU BRÓCOLISMOUSSES DE COUVE OU BRÓCOLISMOUSSES DE COUVE OU BRÓCOLIS
OU CÚRCUMA (AÇAFRÃO)OU CÚRCUMA (AÇAFRÃO)OU CÚRCUMA (AÇAFRÃO)OU CÚRCUMA (AÇAFRÃO)OU CÚRCUMA (AÇAFRÃO)
Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:
- 1 xícara de leite se soja (Ades natural -
200 ml)
- 200 gramas de ricota
- 1 lata de creme de leite fresco
- 1 folha de couve ou brócolis ou 1 colher
de chá de cúrcuma
- 1 pacotinho de gelatina natural sem
sabor
- 2 dentes de alho
-1 colher de sopa de óleo de soja ou azeite
- Sal a gosto
Modo de preparo:Modo de preparo:Modo de preparo:Modo de preparo:Modo de preparo:
Lave bem os vegetais, pique  os bem
fininhos separadamente.
Refogue-os com um dente de alho e  óleo ou
azeite, em frigideiras separadas. Espere esfriar
e reserve.

Algumas receitas preparadas para o Seminário

Funcionários criam horta comunitária

Audiência no CCS

Uma iniciativa dos funcioná-
rios da Prefeitura Universitária ren-
deu bons frutos literalmente. Há
dois anos eles iniciaram uma hor-
ta comunitária no terreno que dá
entrada para a Prefeitura, e de lá
para cá cresceu, acabando expan-
dindo-se para o Horto. Os mentores
da ideia foram Lenir Gomes, que
coordena o trabalho, Wellington
de Jesus e Dutra.

Inicialmente eles produziam
apenas três tipos de alimentos e
com o aumento do interesse dos
colegas cresceu a demanda. O ter-
reno atual, atrás do Horto, foi cedi-
do pela Divisão de Paisagismo em
2009 e hoje se produz quase de tudo,
de beterraba, cenoura, abóbora, qui-
abo, pepino, maxixe, rúcula, repo-

lho, alface, temperos tipo manjericão, coentro, salsa e
cebolinha. Os apreciadores da pimenta malagueta,
que também é produzida na horta, agradecem.

A agricultura é orgânica, o que dá garantia da
qualidade dos alimentos. Inclusive, é preciso tomar
cuidado sempre com legumes, hortaliças e frutas com-
pradas em supermercados devido ao alto teor de inseti-
cidas e fungicidas. Os alimentos produzidos pelos fun-
cionários da Prefeitura podem, e muito, ter lugar
cativo no coquetel anticâncer.

A segunda audiência pública
sobre transporte promovida pela
Prefeitura Universitária (PU), dia
6, às 10h, no Salão Hélio Fraga,
Centro de Ciências da Saúde
(CCS), continua não atraindo o
interesse da comunidade univer-
sitária. Segundo o vice-prefeito,
Ivan Carmo, desta vez foram 10
pessoas a participar. Na anterior
havia apenas seis.

Essa audiência foi comandada
pelo diretor de tráfego da PU, Már-

cio Alcântara,  e pelo engenheiro
de tráfego, Eduardo Coelho. A Pre-
feitura quer melhorar o transporte
no campus da UFRJ e conta com a
opinião e sugestão de servidores e
estudantes. Elas servirão para ori-
entar os critérios para os próximos
processos de licitação das empresas
de transporte público interno da
UFRJ.

O contrato atual expira em
abril de 2011. A próxima audiên-
cia será dia 14 de outubro, às

10h, no Salão Arquimedes, EBA,
3º andar. A Prefeitura solicita que
a comunidade participe e possa
também apresentar, além de su-
gestões, suas críticas em relação
ao transporte no campus da
UFRJ. “Só poderemos realizar
melhorias se o usuário se colo-
car, pois podemos achar que es-
tamos acertando em algumas
coisas e a comunidade pode não
partilhar da mesma avaliação”,
declara Ivan.

Fotos: Cícero Rabello

TTTTTORTA DE SHITAKEORTA DE SHITAKEORTA DE SHITAKEORTA DE SHITAKEORTA DE SHITAKE
Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:
- 2 pacotes de  biscoito integral Club
Social, triturados no liquidificador (pode-
se utilizar qualquer tipo de biscoito
integral)
- 100 gramas de margarina ou manteiga
- 250 gramas de ricota
- 1 lata de creme de leite
- 1 lata de leite comum ou de soja
- 3 ovos
- 1 colher (sopa) de queijo ralado
- ½ copo de óleo de soja
- 200 gramas de cogumelos shitake
- 1 colher (sopa) de molho shoyu
- 1 colher (sopa) de vinho tinto ou branco
- 1 pitada de sal
- 1 colher (sopa) rasa de fermento
- 2 colheres (chá) de farinha de trigo

Preparo da massa:Preparo da massa:Preparo da massa:Preparo da massa:Preparo da massa:
Em uma bacia, junte o biscoito triturado e
100 g de margarina. Misture bem e
distribua a massa em um recipiente
refratário, apertando bem com mas mãos,
espalhando até as laterais do recipiente.

Creme base da mousseCreme base da mousseCreme base da mousseCreme base da mousseCreme base da mousse
- Coloque a gelatina em um
recipiente e adicione água fria para que
fique úmida. Espere 5 minutos e adicione
água quente para que a gelatina se dissolva
totalmente.
- Jogue a gelatina dissolvida no
liquidificador e adicione o leite, a ricota, o
creme de leite e a pitada de sal. Após bater
bem, despeje um pouco em recipientes
pequenos com tampa (plástica ou vidro).
- Pegue um pouco dos vegetais já refogados
uma ou duas colheres e misture bem.
- Para a mousse de cúrcuma, misture uma
colher de chá.
- Leve à geladeira e espere pelo menos 2
horas para servir.
Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Pode ser consumido com biscoitos
integrais, pão de forma integral, pão árabe etc.

Preparo do creme de shitake:Preparo do creme de shitake:Preparo do creme de shitake:Preparo do creme de shitake:Preparo do creme de shitake:
- Lave bem os cogumelos shitake, corte em
tiras de 1 cm e refogue em uma frigideira
com a colher de margarina por 2 minutos.
Adicione a colher de shoyu, a de vinho e em
seguida as 2 colheres de farinha de trigo.
Mexa pouco para não desmanchar os
cogumelos, desligue o fogo, deixe esfriar e
reserve.
- Coloque no liquidificador os ovos, a
ricota, o creme de leite, o leite, o queijo
ralado, o óleo, uma pitada de sal e o
fermento. Bata por 2 a 3 minutos.
- Despeje sobre a massa e em seguida,
espalhe o creme de shitake com colheradas.
- Polvilhe um pouco de queijo ralado.
- Asse no forno médio de 20 a 30 minutos.
- Espere esfriar para servir.
 Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: O creme de shitake também pode ser
usado para fazer uma boa macarronada. Neste
caso, utilize 300 g de cogumelo. Espalhe o
creme sobre o macarrão cozido ao dente
(penne, talharim, fettuccine ou spaghetti,
etc). Polvilhe queijo ralado fresco e leve ao
forno para gratinar. Essa receita acompanha
um bom vinho tinto ou branco.

Entre os alimentos sugeridos pela especialista Danielly, a bióloga e coordenadora do
Seminário Sr. Dino (assim denominado em homenagem a um antigo funcionário),
Mônica Freire Martinez, preparou algumas receitas deliciosas. Comprove.

Na próxima edição destacaremos alguns alimentos essenciais e as dosagens necessárias
por dia.

Dentro da programação do Seminário Sr. Dino, no dia 28 de outubro, às 15h, será
abordado o tema “Implicações do uso do álcool para saúde” pelo doutor Théo Luiz Ferraz,
também do instituto.



ÚLTIMA PÁGINA

Mídia: que poder é esse?
Dois dias antes de os brasileiros

irem às urnas no primeiro turno, a
Escola de Comunicação da UFRJ
(ECO) promoveu debate sobre o
comportamento da mídia nas elei-
ções 2010. Participaram jornalis-
tas, lideranças sindicais e professo-
res. Os materiais de propaganda do
evento reproduziram uma afirma-
ção da presidente da Associação Na-
cional de Jornais, Judith Brito, dire-
tora da Folha de S. Paulo. A empre-
sária do ramo de Comunicação ha-
via declarado que, diante da debili-
dade da oposição, a mídia teria que
ocupar o seu lugar. Nenhuma no-
vidade. Qualquer pessoa atenta cons-
tatou que no atual processo eleito-
ral mais uma vez a mídia não foi
isenta e ocupou, com agressividade,
a função de “partido político”.

Para a diretora da  ECO, Ivana
Bentes, a mídia assumiu a função
de fazer oposição ao governo em
nome da liberdade de imprensa,
que ela e a maioria defende. A parti-
darização da imprensa, analisa, é
fato. E, por isso, defende que os mei-
os de comunicação se posicionem,
revelem suas preferências de candi-
datos, como ocorre em outros países
e como fez o jornal O Estado de S.
Paulo, que se declarou a favor da
eleição de Serra em editorial. “Bas-
ta ver as manchetes diárias para se
constatar que a grande mídia não é
neutra ou imparcial. E essa confu-
são toda vem daí. A meu ver, essa
mídia foi responsável pelo resulta-
do eleitoral no primeiro turno”,
opina a professora.

O modelo Veja (revista), que
difama e acusa sem provas, segue
acelerado seu curso, diz Ivana, que
prevê para este segundo turno da
eleição presidencial que a mídia
manterá o mesmo comportamen-
to: produzindo escândalos e dos-
siês. “O que prevalece é a lógica
da chantagem, ou seja, produ-
zir crise para negociar lá na
frente. A especialista em co-
municação acredita que
tanto a forma mídia
de massa quanto
a forma

Qualquer crítica do governo ao comportamento parcial e tendencioso da mídia é considerada
como antidemocrática e contra a liberdade de expressão. Já o contrário...

partido tradicional estão em crise. “A
mídia tradicional pensada na forma
de produção de poucos para muitos, o
monopólio dos meios de comunica-
ção, a impossibilidade que tínhamos
dessa diversificação de vozes e posici-
onamentos terem visibilidade é pos-
ta em questão com a entrada e o uso
das redes sociais. Além disso, há uma
codependência enorme entre partido
e mídia. Os partidos se apresentam,
muitas vezes, na sua forma midiáti-
ca, publicitária. Portanto, os partidos
tradicionais também estão em crise.
Temos que pensar como a forma tra-
dicional está em crise e também iden-
tificar quais são os limites dessas or-
ganizações e instituições.”

Segundo Ivana Bentes, se a mí-
dia atua como partido político, é pre-
ciso perguntar se os jornais têm um
projeto político, e é preciso imaginar
que esse projeto é uma defesa dos
negócios da própria mídia. “Todas as
políticas públicas que criticaram o
negócio de comunicação ou que apon-
tavam para uma intervenção no ne-
gócio da comunicação foram bom-
bardeadas. A Conferência Nacional
de Comunicação não teve qualquer
repercussão nos grandes meios. Toda
discussão e mobilização da sociedade
não teve repercussão nos jornais. Por
isso é importante pensar, apesar da
cobertura parcial e tendenciosa dos
veículos de comunicação, que o re-
sultado do voto popular não bate com
essa tomada de partido. Esse dado é
importante porque a ideia de onipo-
tência da mídia é colocada em xe-
que”, afirmou a diretora da ECO.

Um dos participantes do debate
promovido pela Escola de Comuni-
cação da UFRJ, o jornalista e diretor
da revista Carta Capital, Maurício
Dias, diz que a revolta de Lula
com a imprensa é uma explosão

nascida nas profundezas da histó-
ria brasileira, e, como tal, sequ-
ência da epopeia dos oprimidos
no país. E indaga: “A reação é
temerária, como já se sussurra nos
meios governamentais. Por quê?”

“Lula desafia um poder que se
sustenta no mito de que é a voz da
sociedade e se situa acima dos con-
flitos de interesses. É obviamente
uma mentira. A imprensa é um
agente político. Além do dever de
informar corretamente, tem um
objetivo comercial, o lucro, como
qualquer empresa. Por isso não é
isenta, não é imparcial. Tem o di-
reito de ser conservadora ou pro-
gressista.

Essa “grande im-
prensa” tem tratado o
homem e a institui-
ção que ele encarna
com total desrespei-
to e, com frequên-

cia, de forma de-
sonesta. De-

n u n c i a r
esse com-

portamento
como vítima

, como ele faz,

não significa tomada de posição con-
tra o direito de informar. Lula ressal-
va isso. A imprensa esconde. Eis a
parte da declaração dele, há duas se-
manas, suprimida do noticiário:
“Liberdade de imprensa é uma coisa
sagrada para a gente fortalecer a de-
mocracia no nosso país”, chamou a
atenção o jornalista.

No dia 5 de outubro, o jornal O
Estado de S. Paulo demitiu a respei-
tada colunista Maria Rita Kehl por
ela ter dito em sua coluna, um dia
antes da eleição, no artigo intitulado
“Dois pesos...” – depois de elogiar a
atitude tomada pelo veículo, “que
considera digna”, de explicitar aos
leitores que apoia o candidato Serra
na atual eleição –, entre outras coi-
sas, o seguinte: “As campanhas,
transformadas em espetáculo tele-
visivo, não convencem mais nin-
guém. Apesar disso, alguma coisa
importante está em jogo este ano.
Parece até que temos luta de clas-
ses no Brasil: esta que muitos acre-
ditam ter sido soterrada pelos últi-
mos tijolos do Muro de Berlim. Na
TV a briga é maquiada, mas na
internet o jogo é duro”. Isso ditou
uma atitude de desmascarar a hi-
pocrisia e o cinismo do discurso
das elites, tão bem reproduzidos
pela mídia.

“(...) Se o povão das chamadas
classes D e E – os que vivem nos
grotões perdidos do interior do Brasil
– tivesse acesso à internet, talvez se

revoltasse contra as inúmeras cor-
rentes de mensagens que desqua-
lificam seus votos. O argumento
já é familiar ao leitor: os votos
dos pobres a favor da continuida-
de das políticas sociais implan-
tadas durante oito anos de gover-
no Lula não valem tanto quanto
os nossos. Não são expressão cons-
ciente de vontade política. Teri-
am sido comprados ao preço do
que parte da oposição chama de
bolsa-esmola (...).”

A colunista, depois de reprodu-
zir “várias mensagens indignadas”
que chegaram à sua caixa postal e
rebatê-las com dados concretos, in-
forma que “a Bolsa-Família pro-
porciona as condições de consumo
capazes de gerar empregos. O voto
da turma da ‘esmolinha’ é políti-
co e revela consciência de classe
recém-adquirida”. E acrescenta: “O
Brasil mudou, e, ao contrário do
que pensam os indignados da in-
ternet, mudou para melhor. Se até
pouco tempo alguns empregadores
costumavam contratar, por menos
de um salário mínimo, pessoas sem
alternativa de trabalho e sem cons-
ciência de seus direitos, hoje não é
tão fácil encontrar quem aceite tra-
balhar nessas condições. Vale mais
tentar a vida a partir da Bolsa-Fa-
mília, que, apesar de modesta, re-
duziu de 12% para 4,8% a faixa da
população em estado de pobreza
extrema. Será que o leitor paulista-
no tem ideia de quanto é preciso ser
pobre, para sair dessa faixa de dife-
rença de R$ 200? Quando o Estado
começa a garantir alguns direitos
mínimos à população, esta se poli-
tiza e passa a exigir que eles sejam
cumpridos.”

“(...) Mas parece que o voto
dessa gente ainda desperta o argu-
mento de que os brasileiros, como
na inesquecível observação do Pelé,
não estão preparados para votar.
Nem todos, é claro. Depois do se-
gundo turno de 2006, o sociólogo
Hélio Jaguaribe escreveu que os 60%
de brasileiros que votaram em Lula
teriam levado em conta apenas seus
próprios interesses, enquanto os ou-
tros 40% de supostos eleitores ins-
truídos pensavam nos interesses do
país. Jaguaribe só não explicou
como foi possível que o Brasil, diri-
gido pela elite instruída que se preo-
cupava com os interesses de todos,
tenha chegado ao terceiro milênio
contando com 60% de sua popula-
ção tão inculta a ponto de seu voto
ser desqualificado como pouco re-
publicano.”

IVANA BENTES avalia que a partidarização da imprensa é fato

Foto: Divulgação
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DOIS PONTOS

Feira agroecológica é inaugurada oficialmente
Agricultores e academia festejam o sucesso da iniciativa inédita no município do Rio de Janeiro

Há seis meses, em caráter experi-
mental, a UFRJ realizou a primeira
feira agroecológica no jardim do Res-
taurante Universitário. Na quinta-fei-
ra, 7 de outubro, a iniciativa exitosa
que abriu espaço de comercialização
de produtos orgânicos (sem agrotóxi-
cos) para mais de uma dezena de
agricultores familiares do Estado do
Rio foi oficialmente inaugurada.

A cerimônia, regada a água gela-
da servida em jarros transparentes e
em meio ao cheiro forte de raízes,
grãos, frutas e folhagens frescas, tam-
bém marcou a chegada das 16 barra-
cas próprias para os agricultores expo-
rem seus produtos à comunidade aca-
dêmica. O projeto custou R$ 7 mil e
foi pago pelo Banco do Brasil. O layout
gráfico foi presente da mestranda em
Engenharia de Produção, Laura Cota.

UniãoUniãoUniãoUniãoUnião
A feira é resultado do trabalho em

parceria do Sistema de Alimentação
da UFRJ, da Agência UFRJ de Inova-
ção, do Instituto de Nutrição Josué de
Castro e do Grupo Capim-Limão, for-
mado por estudantes do Instituto de
Biologia. Alunos de Engenharia de
Produção também atuam no projeto,
que conta com apoio de várias áreas
da universidade.

“A inauguração formal da feira
agroecológica faz parte do processo de
mudanças que a universidade vem
vivendo, no sentido de avançar nos

seus projetos acadêmicos, ampliação
de suas atividades, ligação com a so-
ciedade e promoção da integração dos
docentes, técnicos-administrativos e es-
tudantes, e na qualidade de vida”, afir-
mou o superintendente de Pessoal, Ro-
berto Gambine, que representou a Rei-
toria na solenidade.

“O nosso interesse maior é no as-
pecto inovador da proposta: o encontro
de sabores e saberes tentando promover
a transformação nas relações no espaço
de interesses. É uma iniciativa de ino-
vação social”, disse Iris Guardatti, co-
ordenadora do setor de Inovação Social
da Agência UFRJ.

“A função da extensão universitá-
ria é criar oportunidades de troca de
saberes formal com os saberes dos agri-
cultores e da comunidade que atendeu
à expectativa da frequência, constitu-
indo um dos alicerces da universidade,
que é concentrar suas ações em exten-
são, ensino e pesquisa.” Esta foi a defi-
nição que a diretora técnico-acadêmi-
ca do Sistema de Alimentação da UFRJ
e coordenadora do Projeto de Planeja-
mento e Implantação do Restaurante
Universitário, Lúcia Andrade, deu à fei-
ra agroecológica.

Já a diretora do Instituto de Nutri-
ção, Eliane Fialho, vê a feira como um
incentivo à alimentação orgânica no
campus, pois tem os docentes envolvi-
dos na atividade. “A associação da pro-
posta com o curso de Nutrição e com o
de Gastronomia, que começa em 2011,

garante um campo excelente de está-
gio para os estudantes”, frisou.

 Os representantes dos cinco gru-
pos de agricultores só têm a comemo-

Bênção aos
animais

A direção do Hesfa abriu
sua capela, na manhã do
dia 4, dia da consagração de
São Francisco de Assis, para
que os devotos levassem seus
animais de estimação para
uma bênção. O ato cerimo-
nial foi conduzido pelo pa-
dre Igídio.

Educação
Infantil

As inscrições serão feitas na Es-
cola de Educação Infantil,  locali-
zada no prédio do IPPMG no cam-
pus  do Fundão,  até o dia 14 de
outubro, das 9 às 17h. Para as ins-
crições, o critério adotado foi que
deverão comparecer pai, mãe ou
responsável legal que se encontram
na ativa na UFRJ, na data prevista.

Mais informações pelo tele-
fone ou e-mail a seguir: (21)
2562-6104 / 2562-6101 e
secretariaeei@gmail.com.

A comemoração do Dia da Se-
cretária (30/9) foi um sucesso! O
evento em homenagem a estes pro-
fissionais teve como brilho a par-
ticipação de vocês, que tão atenci-
osamente acolheram as nossas so-
licitações. Agradecemos a Ednéa
Martins, à coordenadora Vera Tel-
les e toda a equipe deste sindicato
que de alguma forma nos presti-
giou nesta grande parceria. Espe-
ramos estreitar estes laços e juntos
promover novos eventos. Muito
Obrigada a Todos!

Ana Cristina de Oliveira, chefe
da Seção de Programação da Divisão
de Recursos Humanos do HUCFF.

C a r t a sC a r t a sC a r t a sC a r t a sC a r t a s

Homenagem

Agradeço, imensamente, o apoio
recebido para divulgação dos nossos
eventos! Todas as matérias ficaram
excelentes! Capricharam mesmo!!! Se
for possível, peço para divulgarem
também a inauguração do Espaço
Cultural João Cabral de Melo Neto,
ocorrida no último dia 15, com a foto
da nossa equipe, sendo mais um espa-
ço de congraçamento e manifestação
cultural no âmbito universitário! Eter-
namente grata, Ângela Balduino.

NR: NR: NR: NR: NR: Ângela informa que dia 15,
no Espaço, haverá sessão solene de ho-
noris causa a Ferreira Gullar. Nesta
edição, na página 9, registramos a fes-
ta de inauguração.

Agradecimento

NONONONONOTTTTTAS >>>AS >>>AS >>>AS >>>AS >>>

A vice-decana do CLA, Cristi-
na Grafanassj Tranjan, pede a
correção do seu nome, grafado

Correção e parabénsAdesão à Amil
Está aberta até 20 de ou-

tubro a adesão ao plano de
Saúde Amil de a . Mais Infor-
mações com o Setor de Convê-
nios pelos telefones 2270-5268
(direto) / 2270-3348 / 2560-
8615 ramais 202/203

A servidora Ana Lucia, lo-
tada na Coppe, vem comuni-
car o falecimento da servidora
e amiga NILCEA DA SILVA RA-
MOS DE OLIVEIRA no último
dia 20/9. A servidora com 50
anos era casada e tinha dois
filhos. Ela trabalhava a apro-
ximadamente 24 anos no de-
partamento de pessoal da de-
cânia do CT, quando pela ma-
nhã do dia 21/9 foi encontrada
por um colega de trabalho caí-
da no chão já sem vida, e en-
terrada no dia 22/9. Não se sabe
o motivo do falecimento.

Nota de
falecimento

NÁDIA,Iris, Lúcia, Gambine, Eliane, William e Daniele

UFRJ garante o espaço e as barracas para os agricultores

rar a oportunidade oferecida pela UFRJ.
Eles são de Petrópolis, Nova Iguaçu,
Magé, Itaguaí e Seropédica. “Sou agri-
cultor orgânico há 15 anos. A gente

sempre buscou espaço para comercia-
lização dos nossos produtos e a UFRJ
foi a primeira instituição que fez isso
no município do Rio de Janeiro. Sig-
nifica muito para todos nós, porque o
trabalho com agroecologia é difícil,
depende do período do ano”, explicou
William Pacheco da Rosa, de Guapi-
mirim (Magé).

Nádia Pereira de Carvalho, direto-
ra técnico-administrativa do Sistema
de Alimentação da UFRJ, disse que o
diálogo iniciado com a agricultura
familiar do estado tem como objeti-
vo trazer mais saúde para os estudan-
tes, oferecendo alimentos livre de agro-
tóxicos. Mas a iniciativa harmonizou
o interesse do Grupo Capim-Limão
pela agroecologia e a Agência de Ino-
vação percebeu que seria uma inova-
ção na UFRJ.

Daniele Pinheiro, do 10º período
de Biologia, falou em nome dos estu-
dantes que participam do Capim-
Limão. Ela contou que o grupo traba-
lha com agroecologia desde 2006 e por
isso pensaram em montar a feira agro-
ecológica na Cidade Universitária: “A
gente que estuda biologia aprende so-
bre células, bichos estranhos, mas não
sobre batata. Nós formamos o coletivo
da feira, e está sendo uma experiência
maravilhosa”.

A feira é realizada às quintas-
feiras, das 9h às 16h, no jardim do
Restaurante Universitário, no cam-
pus do Fundão.

erradamente – como Cristina Tangará
– em matéria publicada na edição nº
925. “Agradeço a atenção, e parabenizo

a nova diretoria do Sindicato, dese-
jando a todos uma excelente gestão”,
comentou a nova vice-decana.

Fotos: Cícero Rabello
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Presidente inaugura complexo
do Cenpes no Fundão

Luiz Inácio Lula da Silva foi à
UFRJ, dia 7 de outubro, para inaugu-
rar a expansão das instalações do Cen-
tro de Pesquisas e Desenvolvimento
Leopoldo Américo Miguez de Mello
(Cenpes), na Ilha do Fundão, em cli-
ma de comemoração de avanços e
investimentos significativos na edu-
cação, ciência e tecnologia. Este ano
foram destinados R$ 70 bilhões só
para a área de Educação. E  41 bilhões
de dólares para a área de Ciência e
Tecnologia.

A cerimônia de descerramento da
placa de inauguração ocorreu em uma
tenda onde Lula foi recebido por traba-
lhadores e convidados em clima de
louvação. Ele discursou para a plateia,
chegando a se emocionar ao falar da
melhoria de vida da população, graças
aos investimentos principalmente em
educação, em oito anos de governo. “O
orçamento do MEC era de R$ 20 bi-
lhões ao ano. Este ano é de R$ 70
bilhões. Falavam que era gasto e eu
disse que era investimento”.

Lula contou também em seu dis-
curso que ao escolher Sergio Gabrielli
presidente da Petrobras, e seu diretor
financeiro, Almir Barbassa, disseram que
o mercado não ia gostar. Não ia dar
certo. E deu. “A Petrobras cresceu. O que
provou que o mercado não manda”,
afirmou. O reitor Aloísio Teixeira deu
destaque aos investimentos feitos pelo
governo Lula na educação, dizendo-se
orgulhoso de ser um dirigente de uma
universidade parceira na construção de
um Brasil inteiramente novo. Saiu de
um orçamento de R$ 40 milhões quan-
do assumiu em 2003 para R$ 200
milhões.“Isso se deve ao seu governo,
que foi responsável pela revolução na
educação brasileira”, atestou.

A cerimônia ocorreu após Lula –
acompanhado do governador Sérgio
Cabral, do prefeito Eduardo Paes, do
presidente da Petrobras, Sérgio Gabrie-
lli, do presidente da Petrobras Biocom-
bustível, Miguel Rossetto, do reitor Alo-
ísio Teixeira,  do diretor executivo do
Cenpes, Carlos Tadeu, de pesquisado-
res, entre outros –, percorrer as instala-
ções e ver um vídeo institucional no
Núcleo de Visualização Colaborativa
com ambiente tridimensional.

O complexo do Fundão ocupa
mais de 300 mil metros quadrados
com novas instalações – que reúnem
arrojadas técnicas de construção, sus-
tentabilidade e ecoeficiência –, tor-
nando-se assim um dos maiores cen-
tros de pesquisa aplicada do mundo.
Das dez alas de novos laboratórios, cin-

Discurso para trabalhadores e convidados destaca avanços em investimentos na educação, ciência e tecnologia

co são dedicadas ao pré-sal. O espaço do
complexo atenderá também às deman-
das tecnológicas das áreas de negócio
da Petrobras, com destaque para Bio-
tecnologia, Meio Ambiente e Gás &
Energia.

A ampliação do Cenpes é parte da
estratégia da Petrobras de aumentar a
capacidade experimental do parque
tecnológico brasileiro. A ampliação
gerou cerca de seis mil empregos dire-
tos e quinze mil empregos indiretos
durante a obra. Somente no parque
tecnológico do Fundão, próximo ao
Cenpes,  já foi anunciada a construção
de centros de pesquisas de pelos menos
quatro importantes fornecedores de
equipamentos e serviços da indústria
de energia: Schlumberger, Baker Hu-
ghes, FMC Technologies e Usiminas.

Nos últimos três anos (2007-2009)
foram investidos cerca de R$ 4,8 bi-
lhões em pesquisa, sendo R$ 1,2 bi-
lhão para universidades e institutos de
pesquisas nacionais, parceiros da Pe-
trobras na construção da infraestrutu-
ra experimental, na qualificação de
técnicos e pesquisadores e no desenvol-
vimento de projetos de pesquisa.

Ao final do evento, o presidente
Lula, que acabou fazendo um discurso
de despedida, saiu sob o jingle que o
elegeu: Lula lá... deixando um recado
de esperança e sonho ao Brasil: “O país
é nosso e nunca mais ninguém vai
chegar aqui para dizer o que devemos
fazer. Podemos continuar a sonhar”.

LULA na expansão do Cenpes: “O país é nosso e nunca mais ninguém vai chegar aqui para dizer o que devemos fazer”

Fotos: Cícero Rabello
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MOVIMENTO

Vigilantes discutem propostas com prefeito

SINTUFRJ organiza seminário sobre aposentadoria especial

Reunião técnica no MEC
discute racionalização

Nos dias 5 e 6 de outubro representantes da
Fasubra na Comissão Nacional de Supervisão de
Carreira (CNSC) reuniram-se no MEC em reunião
técnica  para discutir a racionalização dos cargos.

Como continuidade do aperfeiçoamento da
Carreira, a Fasubra estuda, como parte das propos-
tas de racionalização, a possibilidade de aglutina-
ção de cargos, a mudança de classe e a adequação
da escolaridade.

Segundo Vânia Gonçalves, membro da CNSC,
este encontro antecedeu a reunião do pleno da
Comissão – com representantes do MEC e de outras
entidades nacionais, que será no dia 14 de outubro.

“O MEC nos cobrava a justificativa da Raciona-
lização. Nossa assessoria jurídica produziu um pare-
cer sobre todo o projeto, e foi o que apresentamos.

Neste grupo de trabalho estávamos nós e uma
representação técnica da Andifes (Associação de
Reitores das Ifes). Agora, vamos discutir no dia 14.
Há muita coisa pendente, mas a gente começa a
discutir racionalização semana que vem. O proje-
to provavelmente vai para o Planejamento, porque
depende de recursos, mas, se sai dessa mesa como
uma resolução da Comissão, vai com mais força”,
avalia Vânia.

Mandado de Injunção, Instrução Normativa nº 6 do MPOG, sua
aplicação na UFRJ. Estes serão alguns dos temas abordados no seminário
sobre aposentadoria especial que o SINTUFRJ realizará dia 14, quinta-
feira, a partir das 10h, no Salão Azul da Reitoria. Além de representantes
da coordenação e da Assessoria Jurídica do SINTUFRJ, está prevista a

participação da Pró-Reitoria de Pessoal e da diretora da Divisão de
Legislação, Gil de Oliveira. O objetivo é esclarecer dúvidas, unificar
informações e procedimentos sobre o assunto. O seminário é aberto à
participação de todos os interessados, em especial profissionais de
Recursos Humanos que vão lidar com as solicitações da categoria.

A próxima reunião será na
quarta-feira, dia 13.

Os servidores da Divisão de Vi-
gilância da UFRJ (Diseg) se reuni-
ram na quarta-feira, dia 6, com o
prefeito da Cidade Universitária Hé-
lio de Mattos para discutir propos-
tas relativas às condições de traba-
lho e segurança.

Jorge Trupiano de Souza, um
dos diretores da Diseg avalia que a
reunião foi proveitosa. “O que que-
ríamos discutir foi a questão do
plano de segurança para a univer-
sidade e o prefeito se posicionou de
forma favorável. Temos várias pro-
postas, como o fechamento auto-
mático dos portões, abertura de concursos, reavaliação de nossas funções”, adiantou.

Os vigilantes formaram uma comissão, constituída por 11 companheiros, que vai elaborar propostas e discuti-las com os
diretores para dar encaminhamento. “Pedimos que a comunidade se posicione, precisamos ouvir o que servidores e alunos têm
a dizer sobre o tema”, comentou o diretor, que pretende que se constituam fóruns de discussão, com a participação do
SINTUFRJ, para um diálogo sobre a segurança no campus. O diretor pede que sugestões sejam enviadas para a Diseg pelo
diseg@pu.ufrj.br.

Nesta semana, há nova reunião para continuidade da discussão. Jorge Vinícius, supervisor de Segurança, acrescenta que a
reunião buscou a construção de um caminho conjunto e a abertura de um canal de diálogo. “O prefeito se comprometeu a
inserir a Diseg em todas as discussões a respeito da segurança na UFRJ. Pontuamos algumas situações para as quais vamos
propor soluções”, explicou o supervisor.

Eleição para o Complexo Hospitalar
A eleição dos quatro representantes técnicos-administrati-

vos e dos quatro docentes para o Conselho Deliberativo do
Complexo Hospitalar ocorrerá no fim do mês de outubro. A
inscrição dos candidatos será entre os dias 18 e 22 de outubro.

Para que possamos contribuir qualitativamente para o
processo, o SINTUFRJ realizará dois seminários, dos quais
participarão a vice-reitora da UFRJ e coordenadora do Com-
plexo Hospitalar, Sylvia Vargas, e o diretor do Instituto do
Coração, Nelson Souza e Silva.

No Fundão, a reunião dos trabalhadores do HUCFF, IPPMG, IDT
e ICES será dia 13 de outubro, às 11h, no salão nobre do IPPMG.

Na Praia Vermelha, para os trabalhadores do INDC, Ipub,

Como será a eleição

ME, Hesfa e IG, a reunião será no dia 15, , , , , no     Instituto de
Neurologia (sala de reuniões, 3º andar), também às 11h.

Porque realizar essas eleições?Porque realizar essas eleições?Porque realizar essas eleições?Porque realizar essas eleições?Porque realizar essas eleições?
Em julho, o Conselho Universitário aprovou normas pro-

visórias para o funcionamento do Complexo Hospitalar e a
forma de organização. Até aprovação do regimento definitivo,
há instâncias previstas de direção, coordenação e deliberação.

O Conselho Deliberativo Provisório é a instância superior
de deliberação do Complexo, composta pelo coordenador
geral provisório, a decana do CCS, os diretores das unidades
hospitalares ou órgãos suplementares que tenham atuação

no Complexo, quatro representantes de cada segmento –
docente, técnico-administrativo e discente.

A norma determina que os representantes dos funcioná-
rios serão eleitos entre os servidores efetivamente lotados nas
unidades componentes do complexo em eleição direta.

E o que faz este conselho?E o que faz este conselho?E o que faz este conselho?E o que faz este conselho?E o que faz este conselho?
Vai aprovar o regimento definitivo a ser enviado ao Conse-

lho Universitário, elaborar normas para o funcionamento,
coordenar a preparação do orçamento geral para aprovação no
Conselho Universitário e aprovar pedidos de suprimentos extra-
ordinários diante de necessidades urgentes, entre outras tarefas.

No dia 4 foram aprovadas pelo Conselho do Centro de Ciências da
Saúde as normas eleitorais para escolha da representação docente e
técnico-administrativa, com as seguintes instruções:

Inscrições de candidatosInscrições de candidatosInscrições de candidatosInscrições de candidatosInscrições de candidatos – 18 a 22 de outubro.
LocalLocalLocalLocalLocal – Decania do CCS, das 10h às 16h.
DebateDebateDebateDebateDebate – 25 de outubro de 2010, no auditório Hélio Fraga, no

segundo andar do bloco K, às 10h.
EleiçãoEleiçãoEleiçãoEleiçãoEleição – 26, 27 e 28 de outubro, das 9h as 16h, em locais

definidos pelas unidades do CCS.
EleitoresEleitoresEleitoresEleitoresEleitores – Devem votar para indicação dos representantes do

corpo técnico-administrativo todos os servidores TA efetivamente
lotados nas unidades hospitalares componentes do Complexo, ou
seja,HU, Hesfa, IDT, Institutos de Ginecologia, Neurologia, Psiquia-

tria, do Coração, IPPMG e Maternidade Escola.
OperativoOperativoOperativoOperativoOperativo – As unidades serão responsáveis pela formação da

comissão eleitoral, confecção de urnas, elaboração da lista de
votantes e apuração dos votos. As cédulas com os nomes dos
candidatos serão encaminhadas pela Decania.

ApuraçãoApuraçãoApuraçãoApuraçãoApuração - A comissão eleitoral fará a apuração pública dos
votos imediatamente após o encerramento da votação. As unida-
des enviarão as atas e envelopes lacrados à Decania até às 12h do
dia 29 de outubro. A apuração final será pública, na Decania, a
partir das 13h.

EleitosEleitosEleitosEleitosEleitos – Estarão eleitos os quatro candidatos mais votados.
O resultado será homologado pelo Conselho de Coordenação do
CCS no dia 8 de novembro.
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ELEIÇÃO

O que levou ao segundo turno?

O presidente nacional da Cen-
tral Única dos Trabalhadores, Ar-
tur Henrique, responde ao texto
que circulou na edição impressa
do Estadão do dia 29 de setembro
--  autoria do professor aposenta-
do da USP Leôncio Martins Rodri-
gues -- , que faz uma retrospectiva
do crescimento da bancada de ex-
dirigentes sindicais de trabalha-
dores na Câmara e no Senado des-
de os tempos da redemocratização
e afirma que esse movimento “ten-
de a enfraquecer a democracia re-
presentativa”, caso a representa-
ção dos demais setores não cresça
no Parlamento:

“É evidente que há na argu-
mentação do professor, apesar da
narrativa polida que ele usa, uma
dose grande de preconceito de clas-
se. O preconceito de que sindicalis-
tas em geral enxergam principal-
mente interesses corporativos (o
que o autor diz explicitamente) e
que não teriam instrumental sufi-
ciente para realizar um bom tra-
balho para a sociedade.

O governo Lula, ele próprio um
ex-sindicalista, fundador da CUT,
é a prova maior de que a análise
não se sustenta. Governo composto
por ex-sindicalistas como Luiz Dul-
ci, hábil no diálogo democrático, e
pelo qual passaram outros como
Ricardo Berzoini e Luiz Marinho,
que tanto ajudaram nos resultados
positivos registrados pela Previdên-

E a eleição presidencial foi
mesmo para o segundo turno. Dil-
ma ficou com 46,91% dos votos -- e
Serra, com 32,61%. A candidata do
Partido Verde, Marina Silva, alcan-
çou 19,33%.

As últimas pesquisas de inten-
ções de voto mostravam algo em
torno de 50% para Dilma, 31% para
Serra e 17% para Marina.

Esse crescimento silencioso de
Marina na reta final pode  não ser
somente a tal onda verde apontada
por especialistas, mas um misto de
reação à onda de denúncias da mí-
dia e da propaganda maciça de cu-
nho fundamentalista religioso –
um vale-tudo de boatos que se dis-
seminaram pela internet.

Serra não cresceu, mesmo, se-
gundo a avaliação de especialistas,

Especialistas
analisam o papel da
mídia nas eleições

com a máquina midiática a seu
favor, o que gerou protestos dos
movimentos sociais e discussão na
comunidade acadêmica.

A Escola de Comunicação da
UFRJ organizou no dia 1o de outu-
bro um debate sobre o tema: “Elei-
ções 2010, o Dossiê da Mídia” (leia
mais na página 12).

O Núcleo Piratininga de Co-
municação, que reúne profissionais
de todo o país na luta pela demo-
cratização da comunicação, ela-
borou uma edição especial de seu
boletim com artigos e depoimen-
tos de jornalistas, professores de co-
municação e outros intelectuais
sobre o comportamento da mídia
nestas eleições, alguns dos quais
reproduzimos nas páginas a seguir.

“Há poucos meses, a presidente

da Associação Nacional de Jornais,
Judith Brito, diretora da Folha de
S. Paulo, declarou que, diante da
debilidade da Oposição, a mídia
teria que ocupar o seu lugar”, disse
o professor de pós-graduação da
ECO Marcos Dantas no artigo “Os
novos Cães de Guarda”, explican-
do que a mídia assumiu-se ofici-
almente como oposição ao gover-
no do presidente Lula e à eleição
de Dilma.

No dia 31 de outubro, voltamos
às urnas. Dessa vez com um pouco
mais de discernimento sobre o pa-
pel que a mídia desempenha no
jogo político e com o entendimen-
to de que há disputas de interesse de
classe, como identifica o presidente
nacional da CUT, Arthur Henrique,
no artigo a seguir.

A via eleitoral para o poder

Votação no 1Votação no 1Votação no 1Votação no 1Votação no 1ooooo turno turno turno turno turno
 DILMA (PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB /

PC do B) – 47.651.434 (46,91%)

 SERRA (PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B) –
33.132.283 (32,61%)

 MARINA SILVA (PV) – 19.636.359 (19,33%)
Fonte - http://divulgacao.tse.gov.br/

cia Social, e de ex-assessores sindi-
cais como Patrus Ananias, condu-
tor do projeto Bolsa Família, para
citar alguns.

Os resultados exuberantes de
empresas estatais, como a Petro-
bras, que têm sindicalistas em pos-
tos de comando, são outras evidên-
cias a contrariar a tese. A condução
dos fundos de pensão de estatais,
com a ajuda de representantes vin-
dos do movimento sindical, con-
tribuindo para o processo de reto-
mada da soberania brasileira, tam-
bém é símbolo da extrema capaci-
dade de dedicação republicana dos
sindicalistas.

É óbvio que uma das preocupa-
ções do professor, conselheiro de
entidades empresariais, é ajudar a
bancada patronal a aumentar seu
peso no Congresso. O que temos
aqui é uma disputa de interesses de
classe.

Não é outra a preocupação de
entidades sindicais como a CNI,
Fiesp, CNA (sucedânea da me-dieva
UDR) que, juntas, impulsionam
neste momento o maior número de
candidatos-empresários da história
das eleições brasileiras. São 3.062
candidatos originários da classe em-

presarial, segundo le-
vantamento do Diap
(Departamento Inter-
sindical de Assessoria
Parlamentar).

Note-se ainda que

a atual composição do Congresso
tem 219 parlamentares-empresá-
rios, a maior bancada patronal
desde 1995.

Nessa supremacia empresarial
no Legislativo não haveria risco
para a democracia representativa?

Seria um delírio acreditar,
como quer nos fazer o autor do arti-
go, que há um desbalanceamento
de forças perigoso para aqueles que
hoje tentam demonstrar orgulho
ao se autointitularem minoria.

Em alguns aspectos, infeliz-
mente o Brasil de hoje encontra-se
ainda em estágio pré-capitalista,
como quando se tolera a existên-
cia de terras produtivas sem uso.

No entanto, sabemos que à
medida que os trabalhadores am-
pliam sua representatividade nas
instituições da democracia repre-
sentativa, aumentam de fato nos-
sas oportunidades de aprofundar-
mos as conquistas e avanços.

Nós não temos razões para te-
mer esse avanço, ao contrário.

A eleição de mais representan-
tes dos interesses da classe traba-
lhadora é muito importante, para
mudar a correlação de forças e avan-
çar rumo a uma sociedade justa.

Foi com a dedicação de depu-
tados e senadores representantes da
classe trabalhadora que construí-
mos nos últimos anos con-
quistas para to-
dos os brasi-

leiros, como a atualização da tabe-
la do imposto de renda, desoneran-
do a folha de assalariados; a regu-
lamentação do trabalho aos domin-
gos; a ratificação da Convenção 151
da OIT; a valorização do salário
mínimo; o aumento do período de
licença-maternidade; a derrota da
Emenda 3, entre outros.

Tendo sempre em perspectiva o
trabalho conjunto com os movi-

mentos sociais, foram esses atores
que ajudaram a construir a opção
de avançar nas políticas públicas e
sociais que figuram entre as maio-
res razões para os altos índices de
satisfação popular com o governo
Lula.

Que fiquem com medo os lati-
fundiários, os rentistas e cercanias.
Esses, sim, são uma ameaça à de-
mocracia representativa.”
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Mídia e eleição

Uma visão deformada dos que
estão ao lado dos setores populares
Theotônio dos Santos, professor do curso de Ciências Sociais da UFF

(...) É grave ainda ver como esta imprensa, aliada a similares
internacionais, produz uma visão deformada sistematicamente de
regimes, governos e líderes que estão ao lado dos setores populares em
todo o mundo. Ridículo é ver como estes exemplos de poder autocráti-
co se apresentam como defensores da ‘democracia’ por eles associadas
com o também inexistente ‘livre -mercado’ e não com o voto universal
e a participação ativa dos povos na gestão de seus próprios destinos.
Realidade que eles abominam sistematicamente e do fundo de seu
egoísmo de classe e seus preconceitos racistas.”

Mídia radicaliza e
deixa cair a máscara

Por Sílvia Moretzohn, professora da
Escola de Comunicação da UFF

“A cobertura das eleições de agora é seme-
lhante à cobertura das eleições anteriores. O
ideal seria que os jornais (ou, de modo geral,
a mídia) assumissem o apoio a um determi-
nado candidato e que isso não interferisse na
cobertura do dia a dia. Porém, quem faz isso
tende a ser desqualificado como partidário, de
modo que o noticiário passa a ser visto sempre
como tendencioso. A mídia hegemônica não
assume suas preferências porque isso é estraté-
gico: quer manter o discurso da imparcialida-
de quando, na prática, favorece o seu candida-
to e, à medida que a hora fatal se aproxima,
vai radicalizando e deixando cair a máscara.”

“O processo eleitoral e a indisfar-
çável partidarização revelada na co-
bertura jornalística dos principais
veículos da grande mídia provoca-
ram nas últimas semanas, reações
cada vez mais explícitas e contun-
dentes por parte do próprio presidente
da República. Por outro lado, o atual
governo chegará ao seu término en-
frentando uma hostilidade crescente
por parte desses veículos. (...)

Razões intrigantesRazões intrigantesRazões intrigantesRazões intrigantesRazões intrigantes
(...) No Brasil, ao contrário do

que acontece em alguns países da
América Latina, os oito anos de go-
verno Lula não representaram a mais
remota ameaça à grande mídia. Em
nossos vizinhos, apesar da oposição
de grupos dominantes de mídia, fo-
ram democraticamente eleitos go-
vernos que tomaram a iniciativa de
rever e/ou propor nova regulação para
o setor de comunicações, desafiando
interesses historicamente enraizados.
Aqui nada disso ocorreu.

A grande mídia nativa não foi
objeto de qualquer regulação ou saiu
derrotada de qualquer disputa em re-

Para ajudar a
compreender o
papel que os meios
de comunicação
exercem em nossa
sociedade, o Núcleo
Piratininga de
Comunicação
solicitou a jornalistas,
professores de
comunicação e
outros intelectuais
depoimentos sobre
o comportamento da
mídia nestas
eleições.
Vito Giannotti, um
dos coordenadores
do NPC, explica:
“Seguindo a visão
de Gramsci, nos
cursos pelo Brasil
afora, nos cursos
anuais, no Boletim
NPC, em palestras e
inúmeros textos,
sempre repetimos
esta ideia: a mídia é
o verdadeiro partido
da burguesia. Esse
foi o tema-título do
15º Curso do NPC
no ano passado.
Este ano, no 16º,
estamos repetindo a
mesma cantiga. Por
isso, nesta eleição
presidencial, não
temos que nos
espantar com nada.
Tudo está no script.
O que nos alegra, no
deserto desta
eleição, é ver que
muita gente está
descobrindo a
pólvora: o papel da
mídia na sociedade
atual, uma
sociedade
totalmente invadida
pelas comunicações
em todas suas
variantes”.
Reproduzimos aqui,
um resumo dos
artigos. A íntegra
está no site: http://
www.piratininga.org.br/
novapagina/
boletim_show.
asp?boletim_num=178

lação às políticas públicas do setor de
comunicações.

(...) Por outro lado, a realização
da 1ª Conferência Nacional de Co-
municação, em dezembro de 2009 –
que tem efeitos apenas propositivos
–, foi não só boicotada, como sata-
nizada nos principais veículos de co-
municação do país.

O que teria provocado, então,
tamanha hostilidade dos grupos
dominantes de mídia?

Outras questõesOutras questõesOutras questõesOutras questõesOutras questões
(...) E mais: o que acontecerá

com a credibilidade de veículos de
mídia que (1) praticam ‘ jornalis-
mo investigativo’ seletivo, em rela-
ção apenas a uma das candidaturas
e (2) transformam suspeitas e de-
núncias em ‘escândalos políticos
midiáticos’, mas raramente a Jus-
tiça consegue estabelecer a veraci-
dade das acusações?

(...) As razões verdadeiras não
são fáceis de ser detectadas. Talvez
seja mesmo, como se diz na conhe-
cida fábula, ‘da natureza do escor-
pião’.”

Razões para a hostilidade crescente
entre mídia e governo

Por Venício A. de Lima , professor titular de Ciência Política
e Comunicação da UnB (aposentado)

Os novos cães de guarda
Por Marcos Dantas, professor do Programa de Pós-Graduação da
Escola de Comunicação da UFRJ

“Há poucos meses, a Sra. Judith Brito, diretora da Folha de S. Paulo e
presidente da Associação Nacional de Jornais, declarou que, diante da
debilidade da oposição, a imprensa via-se obrigada a fazer esse papel. Se o
motivo é ou não a tal debilidade, tanto faz, o fato é que a chamada “mídia”
assumiu-se mesmo, oficialmente, como oposição ao Governo do presidente
Lula e à eleição de Dilma Rousseff para sucedê-lo. A cobertura diária dos
principais jornais e revistas não pode, de modo algum, ser considerada
isenta. Tudo é feito para gerar notícia negativa ao Governo, até mesmo
inventar ou distorcer fatos. Títulos, chamadas de primeira página, parágra-
fos iniciais das matérias são elaborados para induzir o leitor a só enxergar
malfeitos no governo ou à sua volta, não raro a narrativa desdizendo lá no
meio do texto, o que procura sugerir em suas primeiras linhas.

(...). Não se pode entender a “mídia” que temos, sem discutir também
estes “novos cães de guarda” (título de um pequeno e muito apropriado
livro de Serge Halimi).”
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“O comportamento atual da
grande imprensa proprietária
lembra muito o das últimas elei-
ções, quando agiu de maneira
semelhante: truculenta, desqua-
lificando todos os elementos po-
pulares que poderiam sobreviver
nas candidaturas do PT – apesar
deste partido já estar muito aco-
modado e distante do seu perfil
original.

(...) Esse papel grotesco e ri-
dículo indica que:

Parcela expressiva das classes dominantes brasileiras
segue tendo um perfil autocrático, truculento e
autoritário
Por Virgínia Fontes, historiadora

Nunca se viu algo parecido
ao papel que a mídia comer-
cial exerce no processo eleito-
ral em curso. Está em jogo a
definição de critérios que apon-
tem a autonomia e a indepen-
dência diante da produção de
notícias e de informações, que
forneçam condições de acesso
a toda população.

No entanto, a mídia comer-
cial se transformou em um par-
tido político de oposição, na
ausência da mesma. A mídia
que já foi considerada o 4º po-
der, na medida em que sempre
foi considerada definidora na
chamada produção da opinião
pública, e, portanto, em todo e
qualquer resultado eleitoral (...)

(...) A rede, ou as redes cada

vez mais fortes, complexas e di-
versas têm, já sistematicamen-
te, surpreendido a mídia comer-
cial. Esta tensão entre a opi-
nião cada vez mais consciente
da população, capaz de formar
a sua opinião, somado ao pre-
conceito que não admite um
operário com 80% de apoio da
população, fazendo bom gover-
no.

Pode-se dizer que o monopó-
lio da mídia, reduzida à pro-
priedade de algumas famílias,
compromete, na raiz, a sua pos-
sibilidade democrática, no gran-
de espectro contemporâneo, de
fortalecimento do consciente e
do inconsciente coletivo, ao mes-
mo tempo com a singularidade
da individualidade.”

O monopólio da mídia compromete
a democracia
Por Adair Rocha, professor de Comunicação da PUC-RJ e chefe da
Representação Regional RJ/ES do Ministério da Cultura

“Acho que a mídia popular,
alternativa e comunitária, em ge-
ral, está fazendo uma ótima cober-
tura da eleição. Muitos veículos es-
palhados por este Brasil, discutin-
do coisas que realmente interes-
sam numa eleição. Quais são os
projetos dos candidatos? Quais são
as demandas da população? Não
me lembro de outra eleição tão
bem coberta.

Mas não chegamos até aqui à

Sobre os velhos veículos, não posso opinar
Por Ana Lúcia Vaz, jornalista e professora de Comunicação da Universidade Estácio de Sá

ELEIÇÃO

Mídia e eleição

“A esquerda, analisando o
comportamento da mídia, pode
tirar algumas lições desta cam-
panha.

Não há nada de novo. Não se
trata de descobrir a pólvora. É
preciso primeiro perder as ilu-
sões sobre a mídia empresarial,
patronal. Em seguida criar, for-
talecer, melhorar, ampliar, mul-
tiplicar por cem nossa mídia.
Nossa de quem? A mídia dos tra-
balhadores em todas as suas ver-
sões, desde a mídia sindical à
mídia popular/comunitária. Do
velho e sempre novo jornal, ao
rádio, à TV e a toda a paraferná-
lia da comunicação eletrônica.

Para isso é preciso denun-
ciar tudo o que a mídia patro-
nal faz, mas não basta. Não adi-
anta chorar, se lamentar que a
mídia deles sempre ferra o tra-
balhador. Esta mídia está na
dela. Cumpre seu papel de parti-
do do capital. Nós trabalhado-
res, nos movimentos populares,
nós de esquerda temos que cons-
truir a nossa mídia.

Cadê um jornal de esquerda

A dura lição da falta da nossa
mídia nesta eleição

Equipe do NPCEquipe do NPCEquipe do NPCEquipe do NPCEquipe do NPC – Colaboraram com o boletim especial do NPC os
jornalistas e cientistas sociais Claudia Santiago, Kátia Marko, Gizele
Martins, Luisa Santiago, Marina Schneider, Sheila Jacob, Tatiana
Lima, Ramon Araújo e Reginaldo Moraes.

“(...) Os grandes jornais e
grandes redes de tevê-rádio estão
percebendo que perdem paulati-
namente o monopólio de produ-
ção da notícia e, pior ainda, de
produção da pauta, o tal de agen-
da setting.

Serra e seus amigos estão cer-
tos, a seu modo: existe no ar uma
ameaça à liberdade de impren-
sa, se por isso entendemos o mo-
nopólio que uma certa impren-
sa julga que deve ter sobre o que
se divulga e como se divulga.
Em outras circunstâncias, o cir-

que circule nacionalmente? Falo
de jornal/jornal, Istoé, diário,
vendido em todas as bancas do
país. O problema de não ter ain-
da este instrumento não é di-
nheiro. É falta de cabeça para
entender como fazer a disputa
de hegemonia. A igreja Univer-
sal nos lembra o que Lenin di-
zia, já em 1902 num texto de
nome “O que fazer”. Lenin ensi-
nava e a Universal aprendeu a
fazer um jornal para “toda a
Rússia”. Hoje o jornal da Iurd ,
embora só semanal, chega com
seus 2 milhões e setecentos mil
exemplares, a todo o País. E nós?
Ficamos nos cantos xingando e
chorando.

Uma das grandes vitórias des-
tas eleições poderá ser convencer
a milhares da necessidade de as
forças populares construírem e
conquistarem sua própria “gran-
de” mídia para responder à al-
tura aos seus eternos inimigos
de classe.

(...) E agora José? Vamos
aprender e praticar as lições rece-
bidas a duras penas. Mãos à obra.”

cuito de metástase da mentira se-
ria arrasador. Sem pudor e... sem
medo. Agora, parece que não. Aqui-
lo que Serra&Cia. veem como
ameaça totalitária à liberdade de
imprensa é, de fato, um purifica-
dor de uma certa imprensa, atra-
vés do acesso de mais gente ao
levantamento e a difusão de in-
formações.

Se estou certo nessa análise, os
blogueiros, os movimentos popu-
lares, sindicatos, rádios livres, to-
dos os que formam opinião de fato
precisam explorar essa revelação.

E o novo governo também, para
impedir que a mídia (hoje ver-
dadeiro partido conservador, par-
tido do status quo) recupere seu
antigo espaço.

É preciso ter uma política de
democratização das comunica-
ções. (...) Esse é um tema muito
importante a ser debatido pelos
blogueiros progressistas mas
também pelas comunidades en-
volvidas em atividades de comu-
nicação (sejam os impressos de
movimentos, associações, sindi-
catos, sejam as rádios livres).”

toa. São anos, décadas de luta, traba-
lho, investimento apaixonado de
milhares de comunicadores de todo o
tipo para ampliar o direito de expres-
são popular neste país.

Muito ainda precisa ser feito. Ain-
da estamos muito aquém de nossos
sonhos. Ainda assim, já estamos mui-
to melhor que há 4 anos atrás. Que
há 10, então, nem se fala!

Claro que nem tudo presta.
Existem os velhos veículos que se

acostumaram a ser hegemôni-
cos, que perderam o bonde e pa-
recem ter entrado em estado de
histeria manipulatória. Pelo
menos é o que vejo nas capas de
alguns jornais e revistas expos-
tos nas bancas.

Sobre eles, porém, não posso
opinar, porque faz tempo que não
os leio, nem ouço, nem assisto. E
desconfio que, a cada dia, mais gen-
te faz a mesma escolha.”

A imprensa quer emparedar a Dilma?
Por Reginaldo Moraes, cientista político

a) parcela expressiva das classes
dominantes brasileiras segue tendo
um perfil autocrático, truculento e
autoritário, caráter que se revela mais
claramente na imprensa que as es-
pelha. Procuram disseminar um pa-
drão permanente de desqualifica-
ção e atemorização dos setores po-
pulares, de forma genérica;

b) a agressividade revela a im-
posição de certas pautas regressivas
como linha de conduta para a nova
presidência da república. (...)

c) para tais mídias proprie-
tárias e as classes dominantes
que integram, só é democrático
o que corresponde imediata-
mente a seus interesses e, as-
sim, continuam a abusar dos
procedimentos ditatoriais de
ameaça e de coerção.

Em conjunto, essa situação
aponta para a necessidade, a
cada dia mais urgente, de uma
imprensa verdadeiramente livre
no país.”

Por Vito Giannotti, escritor e coordenador do NPC
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PAÍS

Educação – o Brasil no rumo certo
(Manifesto de Reitores das Universidades Federais à Nação Brasileira)

Da pré-escola ao pós-doutora-
mento  -- ciclo completo educacio-
nal e acadêmico de formação das
pessoas na busca pelo crescimento
pessoal e profissional --, considera-
mos que o Brasil encontrou o rumo
nos últimos anos, graças a políticas,
aumento orçamentário, ações e pro-
gramas implementados pelo Gover-
no Lula com a participação decisiva e
direta de seus ministros, os quais re-
conhecemos, destacando o nome do
ministro Fernando Haddad.

Aliás, de forma mais ampla, as-
sistimos a um crescimento muito
significativo do país em vários domí-
nios: ocorreu a redução marcante da
miséria e da pobreza; promoveu-se a
inclusão social de milhões de brasi-
leiros, com a geração de empregos e
renda; cresceu a autoestima da popu-
lação, a confiança e a credibilidade
internacional, num claro reconheci-
mento de que este é um país sério,
solidário, de paz e de povo trabalha-
dor. Caminhamos a passos largos para
alcançar patamares mais elevados no
cenário global, como uma Nação li-
vre e soberana que não se submete aos
ditames e aos interesses de países ou
organizações estrangeiras.

Este período do governo Lula fi-
cará registrado na história como aque-
le em que mais se investiu em educa-

“O poder da mídia no século 21”

ção pública: foram criadas e consoli-
dadas 14 novas  universidades fede-
rais; institui-se a Universidade Aberta
do Brasil; foram construídos  mais de
100 campi universitários pelo inte-
rior do País; e ocorreu a criação e a
ampliação, sem precedentes históri-
cos, de Escolas Técnicas e Institutos
Federais. Através do PROUNI, possibi-
litou-se o acesso ao ensino superior a
mais de 700.000 jovens. Com a im-
plantação do REUNI, estamos recu-
perando nossas Universidades Fede-
rais, de norte a sul e de leste a oeste.
No geral, estamos dobrando de tama-
nho nossas Instituições e criando
milhares de novos cursos, com inves-
timentos crescentes em infraestrutu-
ra e contratação, por concurso públi-
co, de profissionais qualificados.  Es-
sas políticas devem continuar para
consolidar os programas atuais e, in-
clusive, serem ampliadas no plano
Federal, exigindo-se que os Estados e
Municípios também cumpram com
as suas responsabilidades sociais e
constitucionais, colocando a educa-
ção como uma prioridade central de
seus governos.

Por tudo isso e na dimensão de
nossas responsabilidades enquanto
educadores, dirigentes universitários
e cidadãos que desejam ver o País
continuar avançando sem retroces-
sos, dirigimo-nos à sociedade brasi-
leira para afirmar, com convicção,
que estamos no rumo certo e que
devemos continuar lutando e exigin-
do dos próximos governantes a conti-
nuidade das políticas e investimen-
tos na educação em todos os níveis,
assim como na ciência, na tecnolo-
gia e na inovação, de que o Brasil
tanto precisa para se inserir, de uma
forma ainda mais decisiva, neste
mundo contemporâneo em constan-
tes transformações.

Finalizamos este manifesto pres-
tando o nosso reconhecimento e a
nossa gratidão ao Presidente Lula por
tudo que fez pelo País, em especial no
que se refere às políticas para educa-
ção, ciência e tecnologia. Ele tam-

bém foi incansável em afirmar, sem-
pre, que recurso aplicado em educa-
ção não é gasto, mas sim investi-
mento no futuro do País. Foi exem-
plo, ainda, ao receber em reunião
anual, durante os seus 8 anos de man-
dato, os Reitores das Universidades
Federais para debater políticas e ações
para o setor, encaminhando soluções
concretas, inclusive, relativas à Auto-
nomia Universitária.

 Alan Barbiero - Universidade Federal
do Tocantins (UFT)

 José Weber Freire Macedo - Univ. Fed.
do Vale do São Francisco (UNIVASF)

 Aloisio Teixeira - Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ)

 Josivan Barb osa Menezes - UFERSA
 Amaro Henrique Pessoa Lins - UFPE
 Malvina Tânia Tuttman-UNIRIO
 Ana Dayse Rezende Dórea - UFAL
 Maria Beatriz Luce - UNIPAMPA
 Antonio César Gonçalves Borges - UFPel

Este é o tema do 16o Curso
Anual do Núcleo Piratininga
de Comunicação (NPC). Será
realizado de 24 a 28 de novem-
bro, no auditório do Conjunto
Cultural da Caixa Econômi-
ca, Centro do Rio de Janeiro.
Está confirmada a presença do
escritor paquistanês Tariq Ali,
conhecido mundialmente por
seu ativismo social. Ele fará
conferência no primeiro dia do

curso, a partir das 19h. Assim
como ele, outros palestrantes
estrangeiros também participa-
rão do curso.

Serão cinco dias de muito tra-
balho e discussão, e a homena-
gem desta edição será dedicada
aos 100 anos da Revolta da Chi-
bata, com ato cultural na noite
de 25 de novembro. Além de Ali,
serão palestrantes Denis de Mo-
raes, Venício Lima, Laurindo

Leal, Beto Almeida, Raquel Rol-
nik, José Arbex, Hamilton Souza,
Altamiro Borges, Roseli Goff-
man, Aníbal Oruê (Paraguai),
Delfin Arias (Bolívia), Renato
Rovai, Bia Barbosa, Ivan Pinhei-
ro, João Pedro Stédile, Vânia
Bambirra e outros comunicado-
res, professores e militantes de
todo o país. Mais informações so-
bre o curso no site www.
piratininga.org.br.

 Maria Lúcia Cavalli Neder - UFMT
 Carlos Alexandre Netto - UFRGS
 Miguel Badenes P. Filho - CEFET RJ
 Carlos Eduardo Cantarelli -UTFPR
 Miriam da Costa Oliveira - UFCSPA
 Célia Maria da Silva Oliveira - UFMS
 Natalino Salgado Filho - UFMA
 Damião Duque de Farias - UFGD
 Paulo Gabriel S. Nacif - UFRB
 Felipe .Martins Müller - UFSM
 Pedro Angelo A. Abreu - UFVJM
 Hélgio Trindade -UNILA
 Ricardo Motta Miranda - UFRRJ
 Hélio Waldman - UFABC
 Roberto de Souza Salles - UFF
 Henrique Duque Chaves Filho  -UFJF
 Romulo Soares Polari - UFPB
 Jesualdo Pereira Farias - UFC
 Sueo Numazawa - UFRA
 João Carlos Brahm Cousin - FURG
 Targino de Araújo Filho – UFSCar
 José Carlos Tavares Carvalho - UNIFAP
 Thompson F. Mariz - UFCG
 José Geraldo de Sousa Júnior - UnB
 Valmar C. de Andrade - UFRPE
 José Seixas Lourenço -UFOPA
 Virmondes Rodrigues Júnior -UFTM
 Walter Manna Albertoni – UNIFESP
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Capacitação a distância para funcionários
CARREIRA

A Divisão de Desenvolvimento
Profissional  (DVDE), antiga
Codep, seção da Pró-Reitoria de Pes-
soal, está investindo em novas for-
mas de capacitação para atender à
demanda por aperfeiçoamento e
qualificação gerada com o novo
plano de carreira dos técnicos-ad-
ministrativos em educação (TAEs).

A promoção de cursos de capa-
citação a distância faz parte desta
estratégia da divisão. O projeto da
rede de ensino a distância foi apre-
sentado pela coordenadora da
DVDE, Rita Anjos, no XXX Encon-
tro Nacional de Dirigentes de Pes-
soal e de Recursos Humanos das
Instituições Federais de Ensino em
maio deste ano.

Além dos cursos já realizados
em parceria com Coppead, NCE,
Faculdade de Administração e Es-
cola Politécnica, a DVDE está em
processo de parceria com outras uni-
versidades para aumentar e aten-

der à demanda que cresceu com a
nova carreira. Estas parcerias vêm
sendo estudadas através da Rede de
Colaboração e Aprendizagem das
Instituições Federais de Ensino
(RCI), instituída ano passado. Há
também contato para parceria com
a Escola Nacional de Administra-
ção Pública (Enap).

CapacitaçãoCapacitaçãoCapacitaçãoCapacitaçãoCapacitação
A primeira turma do Curso de

Qualidade no Atendimento já está
formada. O curso foi realizado de
janeiro a maio deste ano, com car-
ga horária de 120 horas. Foram 268
inscritos e aprovados 240 servidores,
haja vista que é preciso ter nível
médio ou superior e o funcionário
precisa – dentro de sua função –
estar no ambiente organizacional
definido. De acordo com o nível de
classificação, capacitação e carga
horária, há o incentivo por meio
dos percentuais definidos na tabela

de progressão.
Outro curso igual, aberto a

TAEs e professores, começou em
agosto, com término previsto para
dezembro. Foram inscritos 680 ser-
vidores. Rita Anjos explica que este
curso possibilita a todo funcioná-
rio ter a noção de seu papel e o
desperta para a importância da
instituição para a qual trabalha
dentro da sociedade. “Isto é o bom
do método de ensino a distância e
em rede, pois uniforma o aprendi-
zado e a formação. O servidor avan-
ça em conhecimento, com a van-
tagem de receber um acréscimo
salarial também”, destaca.

Segundo Rita, a RCI está em
fase de expansão, e com isso a Di-
visão já tem editais publicados
para parcerias com outras insti-
tuições que aderiram à Rede. En-
tre as instituições existentes estão
as Federais da Bahia, Espírito San-
to, Pampa, UFF, Rural da Amazô-
nia. “Queremos aumentar as par-
cerias, o que irá ampliar as capa-
citações oferecidas e atender o mai-
or número de servidores. Esta soli-
citação fizemos ao Ministério do
Planejamento”, explica.

A coordenadora da DVDE diz
que já existem alguns cursos pro-
gramados para serem desenvolvi-
dos pela instituição. E seguem os
trâmites necessários. Alguns fo-
ram montados; para outros espe-
ra-se autorização do Ministério
do Planejamento.

Rita anuncia que para 2011
já está previsto o terceiro Curso de
Qualidade no Atendimento. Ela
informa que serão realizadas reu-
niões com todos os gestores para
avaliar o programa para o próxi-
mo ano. A capacitação de gesto-

res, chefias da Prefeitura e os enfer-
meiros dos hospitais da UFRJ nos
planos. Rita Anjos diz também que
há uma parceria com o Instituto de
Psiquiatria, que desenvolve um pro-
jeto para diagnosticar equipes de
trabalho e identificar necessidades
de treinamento.

A chefe da seção de Formação,
Valdete Viana, esclarece que a Divi-
são está há mais de um ano traba-
lhando para a montagem do curso
a distância, isso devido à necessida-
de de formação dos funcionários
que não têm muito tempo disponí-
vel. “O método a distância dá a
oportunidade dele se organizar e se
programar sem atrapalhar sua vida

E spo r t e sE spo r t e sE spo r t e sE spo r t e sE spo r t e s

Nossos Atletas rumo ao Interestadual

Esta aí o registro da equipe do
SINTUFRJ, que participou do I Tor-
neio de Futebol Interestadual, rea-
lizado, entre os dias 8 e 11 de outu-
bro, pelo Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação da Universida-
de Federal de Uberlândia (SINTET-
UFU), integrando atletas de seis

Por solicitação do SINTUFRJ,
atendendo a inúmeras reivindica-
ções de sindicalizados, a Prefeitura
decidiu implantar, com autoriza-
ção da Secretaria Municipal de
Transportes, um itinerário para que
as vans possam atender os trabalha-
dores ao redor do IPPMG e HU.

É que, com a inauguração do

terminal de integração na Cidade
Universitária, foi editada portaria pela
Prefeitura do Rio proibindo a circu-
lação das vans no campus.

Com a decisão da Prefeitura, fi-
cou determinado que as vans entra-
riam pela Prefeitura, passariam em
frente ao Restaurante Universitário,
seguiriam pela rua Bruno Lobo (po-

eirão) e, ao chegarem ao IPPMG,
retornariam pela mesma rua para
acessar a saída 2, na Av. Brigadeiro
Trompowski.

A medida foi anunciada há duas
semanas, mas não chegou a ser con-
cretizada. O SINTUFRJ vai buscar,
com a Prefeitura da UFRJ, sua im-
plantação.

No dia 15, foi inaugurado o Espaço Cultural
João Cabral de Melo Neto, na Faculdade de Letras,
sob direção de Cultura de Carlos Scherer. A progra-
mação, mais um momento de integração da comu-
nidade, contou com participação do grupo de teatro
da EBA – Centro de Produção Teatral. Houve tam-
bém apresentação de voz e violão do músico Gaspar
Paz e do coral do programa Humanizar, da PR-4. O
espaço, que pretende a difusão da diversidade cultu-
ral, fica no final do bloco D no térreo. No site
www.letras.ufrj.br está disponível a agenda cultural.

Espaço Cultural

E o itinerário das vans?

funcional”, complementa. Valde-
te informa também que no ano
passado, dos cursos tradicionais ofe-
recidos, a Divisão capacitou 1.200
servidores.
Complexo HospitalarComplexo HospitalarComplexo HospitalarComplexo HospitalarComplexo Hospitalar

Dentre os trabalhos desenvolvi-
dos pela equipe de implantação do
Complexo Hospitalar da UFRJ, foi
preparado pelo Núcleo de Compu-
tação Eletrônica o curso de Java
voltado para o pessoal envolvido
no sistema de implantação dos hos-
pitais – o chamado Aplicativo de
Gestão para Hospitais Universitá-
rios (AGHU) do MEC. O curso co-
meçou dia 27 de setembro, com
término previsto para novembro.

RITA ANJOS, coordenadora da Divisão de Desenvolvimento Profissional

entidades sindicais das regiões Su-
deste e Centro-Oeste. A técnica  Car-
la Nascimento, conta que compu-
seram o grupo 20 companheiros de
diversas unidades da UFRJ. “A gente
está com uma equipe renovada e
com disposição. Esperamos atingir
bons resultados”, comentou.

Foto: Cícero Rabello
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