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Nesta quinta-feira, dia 9
de dezembro, é dia de festa, a
partir das 15h. O SINTUFRJ
organizou uma bela homena-
gem para seus sindicaliza-
dos, com um show da banda
Celebrare, às 17h. Depois, a
festa segue com o grupo Tá
Ligado. Você não pode faltar!

Centenas de sindicaliza-
dos fizeram sua inscrição na
página do SINTUFRJ na inter-
net, semana passada, para
participar do evento, com di-
reito a bebidas e sorteios de
brindes.

Mas atenção: a retirada
dos vales para as bebidas,
pelos sindicalizados inscritos,
será na sede e subsedes
dias 6, 7 e 8.

SINTUFRJ convida:
Vamos celebrar

Dia 8/12, quarta-feira
Local: Auditório da Escola de Serviço

Social, na Praia Vermelha.

Horário: 13h

Pauta:
 Informes da direção local e nacional

 Conjuntura, encaminhamentos sobre a

Comissão Nacional de Supervisão da Car-

reira.
 Terceirização (e encaminhamentos)

 XXI Confasubra e eleição de delegados à

Plenária Nacional da  Fasubra dias 10 e 11,

em Brasília.

Os técnicos-administrativos em
educação tiveram mais uma vez a
oportunidade de escolher seus repre-
sentantes aos colegiados superiores da
UFRJ – Conselho Universitário, Con-
selho de Ensino de Graduação e Conse-

Categoria elege representantes
para colegiados superiores

lho de Ensino para Graduados.  A catego-
ria foi às urnas, dias 1°, 2 e 3, na busca
de fortalecer sua representatividade nos
principais órgãos deliberativos. Duas cha-
pas concorreram ao pleito. Mais infor-
mações na página 5

Assembleia Geral

do SINTUFRJ
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As inscrições para o Cur-
so Pré-Vestibular do SINTU-
FRJ serão dias 1º, 2 e 3 de
fevereiro de 2011. O sorteio
será dia 4, na subsede do
IFCS, e o início das aulas, no
dia 7 de fevereiro.

O CPV, preparatório para
o acesso dos nossos sindi-
calizados e seus dependen-
tes aos cursos de gradua-
ção, será também preparató-
rio para obtenção do diploma

Inscrições para o CPV
são em fevereiro

do ensino médio por meio do
Enem.

Utilizaremos a excelência
do corpo de professores para
a realização de capacitação
para acesso à pós-graduação.
Ofereceremos, num primeiro
momento, cursos de instru-
mentação de inglês e espa-
nhol.

Segundo a coordenadora
pedagógica, Danielle São Ben-
to, em 2010, 30 alunos foram
aprovados em instituições de
ensino superior: 22 para a

UFRJ, 2 para o Iserj, 2 para a
UFF, 1 para a UniRio, 1 para o
Cefet e 3 para o Prouni.

Em 2011, serão ofereci-
das 180 vagas. Parte para
alunos remanescentes de
2010. Das vagas restantes,
75% serão para funcionários
da UFRJ e seus dependentes
e 25% para as demais cate-
gorias. As aulas são de se-
gunda a sexta no IFCS, das
17h às 21h50, e no Fundão,
das 16h às 21h.

Podem se inscrever

técnico-administrativos sin-
dicalizados, dependentes di-
retos, prestadores de servi-
ços na UFRJ há mais de 1
ano e sindicalizados a enti-
dades filiadas à CUT e cate-
gorias onde haja oposição
cutista organizada.

Locais: sede do Sindica-
to (2590-7209) e subsede do
HU (3866-6939), das 9h às
17h; subsede do Centro
(3852-1026), das 14h às 20h,
e da Praia Vermelha (2542-
9143), das 9h às 16h.

O Programa de Assistência Inte-
gral à Pessoa  Idosa  (Paipi) reali-
zará na  sexta-feira, 10, a partir
da 13h, no Hesfa, mais uma  fes-
ta da melhor  idade com apresen-
tação das  oficinas de teatro  e
música  e  do Grupo de Dança
Sênior,  composto  por pessoas aci-
ma de 60 anos. O tema da apre-
sentação é Natal.
No mesmo dia, às 10h30, será
inaugurado o Bazar de Natal  com
artigos feitos pelos integrantes do
Paipi.

Atendimento suspensoAtendimento suspensoAtendimento suspensoAtendimento suspensoAtendimento suspenso
na subsede do HUna subsede do HUna subsede do HUna subsede do HUna subsede do HU

Em virtude da demolição da
perna-seca do hospital universi-
tário que ocorrerá no dia 19/12,
encerramos o atendimento na
subsede  sindical do HU na sexta-
feira, 3 de dezembro. A data para
retorno  será  informada pela di-
reção do hospital, quando a área
estiver liberada para circulação.

Sendo assim, pedimos aos sin-
dicalizados que se dirijam à sede
do  SINTUFRJ, na  praça da Pre-
feitura, no  que diz respeito ao
atendimento no  campus da UFRJ
na Ilha do Fundão.

Ao SINTUFRJAo SINTUFRJAo SINTUFRJAo SINTUFRJAo SINTUFRJ
Como associado solicito ao

SINTUFRJ que  entre nas discus-
sões sobre a  cobrança de estacio-
namento no CT/CCMN. Os servi-
dores e professores do CT e CCMN
foram pegos de surpresa pelo
anúncio de que as áreas de  estaci-
onamento dos referidos Centros
serão exploradas pela empresa
Auto Park, que cobrará indiscri-
minadamente o valor de R$ 2,00
por dia.  A pretexto de regularizar
a situação dos estacionamentos,

Prorrogação dasProrrogação dasProrrogação dasProrrogação dasProrrogação das
oficinas do Projetooficinas do Projetooficinas do Projetooficinas do Projetooficinas do Projeto
H u m a n i z a rH u m a n i z a rH u m a n i z a rH u m a n i z a rH u m a n i z a r

O  setor  Cultural da Faculda-
de de Letras informa que as ofici-
nas de Canto  Coral e Yoga, do
Projeto Humanizar, terão início
naquela unidade a  partir  de
março de 2011.

NCE comemoraNCE comemoraNCE comemoraNCE comemoraNCE comemora
transformação emtransformação emtransformação emtransformação emtransformação em
Instituto dia 15Instituto dia 15Instituto dia 15Instituto dia 15Instituto dia 15

Em novembro, o Conselho
Universitário aprovou a transfor-
mação  do Núcleo de Computa-
ção Eletrônica em Instituto Tér-
cio Pacitti de Aplicações e Pesqui-
sas Computacionais.  A cerimô-
nia de oficialização do ato será no
dia 15 de dezembro, às 13h, no
Anfiteatro Maria Irene Melo, se-
guida por um churrasco de con-
fraternização. A presença  deve ser
confirmada até o dia 8 de dezem-
bro pelo e-mail acs@nce.ufrj.br.
Fonte: Cordcom UFRJ

Festa da melhor idadeFesta da melhor idadeFesta da melhor idadeFesta da melhor idadeFesta da melhor idade

Cartas

que eram explorados por um se-
nhor de forma supostamente irre-
gular, os decanos do CT e CCMN,
sem consultar a comunidade, li-
citaram as áreas de estacionamen-
to. Como funcionário desta Uni-
versidade, me recuso a pagar para
estacionar meu veículo em meu
local de trabalho, pois acho isso
um absurdo. Sendo assim, solici-
to a participação do SINTUFRJ
para tentar barrar o início da co-
brança ou entrarmos na justiça
com um pedido de ressarcimento

pelos valores pagos a título de es-
tacionamento.

Cordialmente, Wilton Arruda

Resposta da direçãoResposta da direçãoResposta da direçãoResposta da direçãoResposta da direção
Wilton, você tem razão. Já fize-

mos uma reportagem expondo nos-
sa opinião contrária à institucio-
nalização da cobrança dos estacio-
namentos no  campus do Fundão.

Também já  estamos  parti-
cipando de reuniões com a  Adu-
frj e a representação dos estudan-
tes com o objetivo de organizar-

mos uma ação conjunta.
Essa questão não atinge ape-

nas o  estacionamento  do CT/
CCMN e sim de todo o campus.

É um absurdo a Reitoria não
ter uma política para estaciona-
mento  e justificar que a cobrança
garante a segurança dos veículos.
Temos de intensificar nossas ações
para que não seja implantada a
cobrança durante o período de  es-
vaziamento da universidade.
Saudações, Coordenação Geral
do SINTUFRJ

Ao SINTUFRJ:Ao SINTUFRJ:Ao SINTUFRJ:Ao SINTUFRJ:Ao SINTUFRJ:
(...) a respeito do descaso de

atendimento médico que o meu
pai, Miguel Vieira de Carvalho, ser-
vidor da UFRJ desde 1952 (aposen-
tado), sofreu um dia antes e no
momento do seu falecimento no
dia 2/11/2010, pelo médico plan-
tonista da emergência, da má qua-
lificação de infra-estrutura do Hos-
pital Memorial no Engenho de
Dentro.

(...) O que mais me aflige é,

que a própria médica que atendeu
o meu pai no dia 2/11 nos pediu
desculpas e nos informou que o
meu pai teria grande chance de
estar vivo se o médico que o liberou
no dia anterior o tivesse (...)  inter-
nado para realizar uma angioplas-
tia (...) Quero deixar claro que não
tenho nada contra a CAURJ (...).
Fui muito bem atendida quando
levei à Direção da CAURJ este acon-
tecimento e tive a certeza de que
não vão deixar passar o que aconte-

ceu, vão apurar e fazer o que é cor-
reto.  A minha preocupação é que
um Plano de Saúde como a CAURJ,
voltado para o atendimento da saú-
de dos servidores da UFRJ, não po-
deria deixar macular sua imagem
perante seus associados por um hos-
pital que “feriu” as normas de aten-
dimento de emergência a um ido-
so (meu pai fez 80 anos no mês
anterior), continue credenciado
para que outros servidores, seus pais,
filhos ou outros parentes sofram as

mesmas consequências, levando a
óbito um ente querido.

Em nome da minha família,
minha mãe e meus irmãos, agra-
deço ao SINTUFRJ e a CAURJ pelo
empenho de averiguar a verdade e
promover a justiça, pois perdi o
meu pai, mas a saudade é grande e
não gostaria que mais ninguém,
principalmente meus amigos de
trabalho, passe pelo que nós, fami-
liares, estamos passando.
Regina Célia de Carvalho Abreu

Está prevista para o fim de de-
zembro a conclusão das obras de
uma nova via de acesso ao campus
do Fundão. A pista, que terá 320
metros, ligará a Estação de Integra-
ção com a ponte velha do antigo
aeroporto do Galeão. A via terá mão
dupla, mas com prioridade  para
entrada de transporte público no
campus e sem restrições no sentido
Ilha do Governador  e acesso  à Li-
nha Vermelha em direção à Baixa-
da Flumiense.

O vice-prefeito da UFRJ, Ivan do

Mais uma saída do Fundão
Carmo explicou que a proposta é
permitir que apenas os ônibus in-
gressem pela nova via, para evitar
que os engarrafamentos que ocor-
rem na Linha Vermelha passem para
dentro do campus. Segundo  ele, a
nova via indiretamente beneficia os
moradores dos bairros vizinhos, uma
vez que desafoga o tráfego no ponto
de ônibus da Linha Vermelha. Os
coletivos que passam  na passarela
circularão também pela Estação de
Integração.
Fonte: Portal da UFRJ

Foto: Cícero Rabello
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MOVIMENTO

Plenária da Fasubra discute próximo Congresso
Nos dias 10 e 11 de dezembro, próxima

sexta e sábado, em Brasília, representantes
dos sindicatos da base da Fasubra se reúnem
em mais uma plenária nacional estatutária
que vai discutir, entre outros pontos, o XXI
Confasubra, encaminhamentos quanto à
Comissão Nacional de Supervisão da Carrei-
ra, terceirização e conjuntura.

Haverá ainda um painel sobre Negocia-
ção Coletiva e Organização Sindical.

Segundo Rosângela Gomes Soares da
Costa, coordenadora de Educação da Federa-
ção, no  tocante à conjuntura, é importante
debater o que deve ser o novo governo, sob a
ótica dos trabalhadores em educação,

“Somos uma categoria que sai do gover-
no Lula com o fim de um acordo, a última
parcela foi implantada em julho, sem ne-
nhuma perspectiva até agora”, lembra a co-
ordenadora.

O acordo firmado com o governo teve
sua última tabela de enquadramento im-
plantada em 2010, apesar de restarem inú-

meras etapas de aprimoramento da nossa
Carreira em aberto, em discussão, por exem-
plo, na Comissão Nacional de Supervisão da
Carreira – cujos encaminhamentos são ou-
tro ponto de pauta importante nesta plená-
ria.

“Não há aceno neste sentido, nem mes-
mo foi sequer aventado qualquer reajuste
para nós. O que há é a declaração do Mante-
ga (de que reajustes vão prejudicar a consoli-
dação fiscal). Eu, particularmente, vejo com
preocupação. Essa é uma plenária muito
importante, porque deve definir a estratégia
da Fasubra para o início do ano. Este não vai
ser um início de ano qualquer. Vamos ter
que nos preparar para eventuais necessidades
de mobilizar a categoria”, resume
Ros”angela, concluindo taxativa: “Depende
de nosso poder de fogo contra a oposição”.

Ela lembra que há demandas da Carrei-
ra que ainda aguardam solução. “Como fa-
zer que o resto do acordo que não seja só o
financeiro se materialize?”, pergunta, pon-

derando que quem está na Comissão Nacio-
nal de Supervisão da Carreira e os integran-
tes das Comissões Internas nas Ifes devem
intervir neste processo de discussão.

“A plenária é importante para instru-
mentalizar a direção da Fasubra e esses re-
presentantes nacionais para afirmarmos o
que queremos e para estarmos prontos para o
embate na base da categoria, de forma que
possamos dar as respostas necessárias, caso
algumas de nossas expectativas não sejam

Foi o que o ministro Guido Mantega
disse ao Jornal Nacional, após a apre-
sentação dos primeiros nomes do futu-
ro governo. “Nós vamos reduzir, não
vamos aumentar, vamos reduzir. (...)
Diga-se de passagem, o funcionalismo
está ganhando bem. Nós aumentamos

durante o governo Lula, várias vezes, o
funcionalismo do Judiciário, do Legisla-
tivo, do Executivo. Então é o momento
de dar uma parada: no ano de 2011, nós
não estamos prevendo aumento para o
funcionalismo”, conlcuiu Mantega, que
seguirá na pasta da Fazenda.

“Não estamos prevendo aumento para o
funcionalismo”

atendidas”, ponderou a coordenadora.

Congresso importanteCongresso importanteCongresso importanteCongresso importanteCongresso importante
Mas a coordenadora também avalia

como importante, dentro dos pontos previs-
tos na pauta, a definição sobre o próximo
Confasubra. “É preciso saber das entidades,
qual a expectativa para este congresso e qual
a pauta, para não cair na velha questão de
realizar congressos só para eleger direção”,
explicou.

Eleição IPPMG: Migowiski e Bruno são eleitos

Fasubra intensifica campanha pelas 30 horas

A chapa 1, liderada pelo epidemiolo-
gista Edmilson Migowiski e que tem como
vice o enfermeiro Bruno Leite foi a esco-
lhida pela maioria das 606 pessoas que
foram às urnas, entre professores, técnicos-
administrativos e estudantes. O mandato
é de quatro anos: de 2010 a 2014.

Estavam aptos a votar no IPPMG 657
técnicos-administrativos, 49 docentes e 112
estudantes. Mas do total dos 818 votantes,
participaram do pleito apenas 606 eleito-
res. Não houve votos em brancos, e nulos 8.

A chapa vitoriosa recebeu 309 votos dos
técnicos-administrativos, 24 dos professo-
res e 25 dos estudantes. A chapa 2, do pro-
fessor Tomaz Pinheiro e da enfermeira

Verônica Vianna, obteve a seguinte votação:
196 votos dos técnicos-administrativos, 17
dos professores e 6 dos estudantes.

Migowiski: Novo diretor do IPPMG

A Fasubra vem investindo fun-
do na campanha pela jornada de
trabalho de 30 horas semanais nas
universidades públicas, sem redu-
ção de salário. A entidade tem con-
vicção da importância desta jorna-
da para o trabalho e para o traba-
lhador, porque, segundo avalia, re-
presenta aumento do emprego e,
consequentemente, avanço do país.

Conheça alguns dos argumen-
tos da Federação através de trechos
do documento da campanha:

“Assim como ocorre no Bra-
sil, em muitos outros países, or-
ganizações da classe trabalhado-
ra vêm travando verdadeiras ba-
talhas e encaminhando ações no
sentido da conquista deste direi-
to à vida com qualidade e a con-
sequente melhoria na prestação

dos serviços à sociedade.
(...) Instituições públicas de re-

levância deste país, como, por exem-
plo, a Defensoria Pública da União,
já instituíram a jornada de 30 ho-
ras (6 horas corridas), sem redução
de salário, resultando em mudan-
ças favoráveis no andamento dos
trabalhos, nos setores sempre aber-
tos, na saúde dos trabalhadores e
na redução de faltas e licenças por
motivos médicos, o que se reflete
na satisfação da comunidade.

(...) Este debate contempla
também outros avanços sociais
importantes, como, por exemplo,
o combate ao desemprego. Com o
limite da jornada de trabalho em
30 horas por semana, um bom con-
tingente de trabalhadores(as), ora
desempregados(as), podem vir a ser

absorvidos, melhorando significa-
tivamente não apenas sua existên-
cia, como da sociedade em geral.

(...) No desempenho das ativi-
dades laborais nas Universidades
Públicas, trabalhadores técnico-
administrativos em educação aten-
dem diariamente milhares de pes-
soas da comunidade, prestando ser-
viço especializado nas mais varia-
das funções educacionais e de saú-
de dentro das Universidades.

É um trabalho visível e im-
prescindível, nas bibliotecas, la-
boratórios, centros de ensino, em
programas de extensão, projetos
de pesquisa, na assistência ao es-
tudante e ao usuário dos HUs, no
restaurante universitário, na se-
gurança do campus e em tantas
outras atividades sem as quais a

Universidade não caminharia.
Nos Hospitais Universitários, são
atendidos milhares de pacientes,
geralmente da camada mais em-
pobrecida da população.

(...) Associada à luta pela im-
plementação das 30 horas sem re-

dução de salário vem a contrata-
ção imediata para recomposição
dos quadros de pessoal, mediante
concurso público e com garantia
de condições dignas e humanas de
trabalho.

Do ponto de vista geral, esta
política deve estar aliada ao inves-
timento na capacitação destes(as)
trabalhadores(as)(...)

Nesta ótica, 30 horas sema-
nais de trabalho, sem redução de
salário, é por um lado, valoriza-
ção profissional, saúde, qualida-
de de vida e mais felicidade para
o(a) trabalhador(a) e, por outro,
significa mais eficiência e eficá-
cia na prestação de serviços e me-
lhor atendimento aos usuários
nas Universidades Públicas Bra-
sileiras”.

Fotos: Cícero Rabello
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UFRJ

Por sugestão do SINTUFRJ,
Adufrj e DCE, em meio à discussão
sobre a política cultural do Plano
Diretor, foi planejada uma visto-
ria no prédio desocupado pelo Bin-
go que funcionava junto ao cam-
pus da Praia Vermelha, reintegra-
do à UFRJ (assim como o prédio do
Canecão), com vistas à organiza-
ção de um evento no local.

Participaram da vistoria, pelo
SINTUFRJ, os coordenadores Chan-
tall Russi, Gilson Navega e Petro-
nila Diniz, e o ex-coordenador Jo-
nhson Braz.

“Claro que quando vimos as
condições, descartamos a ideia. A
situação está muito ruim –  toda a
parte elétrica está afetada, há focos
de dengue e parte do telhado amea-
ça cair”, comentou o presidente do
Comitê do Plano Diretor, Pablo Be-
netti, adiantando que os desdobra-
mentos quanto ao uso das áreas
reintegradas serão pauta de uma
reunião no dia 17 de dezembro, às
14h, no salão do Consuni, com se-
tores da UFRJ ligados à questão
cultural e também representantes
dos movimentos. O Comitê quer
subsídios para elaborar uma pro-
posta para utilização dos espaços.

Segundo Pablo, os representan-
tes do SINTUFRJ sugeriram que
houvesse um informe público so-
bre a situação em que o prédio onde
o bingo funcionava foi encontra-
do: “Para que fique claro, que não
recebemos em boa situação. O lo-
cal está péssimo, sem condições de
uso. Foi depredado. É bom frisar
que infelizmente não contávamos
coma a falta de civilidade por par-
te de quem ocupava esse lugar e
que está num estado lamentável”.

Para prever o tempo necessário
para a recuperação, Benetti ponde-
rou que, primeiro é preciso definir

Demolição da perna-seca está próxima

Vistoria no ex-Bingo constata depredação
que setores da Universidade e da
sociedade civil o espaço poderá aco-
lher, e depois elaborar o projeto de
ocupação.

Espaço vai respeitar a memóriaEspaço vai respeitar a memóriaEspaço vai respeitar a memóriaEspaço vai respeitar a memóriaEspaço vai respeitar a memória
de grande centro culturalde grande centro culturalde grande centro culturalde grande centro culturalde grande centro cultural

Quanto ao espaço antes usado
pelo Canecão, a UFRJ espera  o pro-
nunciamento da Justiça solicitan-
do a desocupação dos equipamen-
tos por parte do antigo proprietá-
rio. Mas a discussão sobre o uso
poderá ser sobre ambos os espaços.

“O lugar (em que funcionava
o Bingo) é muito grande. Um ter-
reno enorme, com localização pri-
vilegiada, que poderá  ser clara-
mente uma vitrine da UFRJ”, disse
Benetti.

Perguntado sobre as críticas ao
plano de alugar o local para o setor
privado, o presidente do Comitê disse
que isso pode  ser  viá vel, conquan-
to se mantenha o conceito de uso
universitário, mas que antes é pre-
ciso a UFRJ definir como usar os
espaços e ter planos para ocupá-los.

Mas ele pede que fique claro:
“Estamos construindo uma alter-
nativa para que aquele continue
sendo um espaço de cultura para o
Rio de Janeiro, cientes da impor-
tância disso para a Música Popular
Brasileira”.

Segundo Benetti, em nenhum
momento a universidade questio-
nou essa importância cultural.
“Questionamos a atitude empre-
sarial de apropriação indevida do
espaço, mas não a programação
em si. Vamos manter esse lugar
como memória viva de um local
importante para a Música. E a
maneira como vamos viabilizar
isso é que começaremos a discutir
no dia 17”, garantiu o presidente
do Comitê.

Na última sexta-feira, dia 3, es-
tava previsto o fechamento comple-
to das atividades de ensino, assistên-
cia médica e ambulatorial no HU.
Até o dia 16 será concluído o preparo
interno e externo do prédio ativado e
do prédio a ser demolido para, en-
fim, no dia 19 de dezembro tudo
estar pronto para a implosão, mar-
cada para as 7h.

Entre os dias 19 e 20 será feita
uma avaliação da área interditada.
No dia 22, terá início a limpeza do
prédio. E no dia 3 de janeiro de
2011 haverá o retorno  dos funcio-
nários, para  no  dia 10  serem
retomados progressivamente  o  aten-
dimento a pacientes e as atividades
de ensino.

A UFRJ disponibilizou um site -
http://www.ufrj.br/implosaohu/ -
para elucidar todas as dúvidas. Se-
gundo o site, a empresa responsável
irá instalar telas protetoras no en-
torno da parte do prédio que será
demolida, impedindo que destroços
de concreto sejam arremessados.

As atividades acadêmicas reali-
zadas no Centro de Ciências da Saú-
de serão suspensas no dia 10 de de-
zembro para que os servidores e bol-
sistas do Centro possam embalar os
equipamentos e tomar as devidas
precauções. As atividades do CCS se-
rão retomadas progressivamente a
partir do dia 20 de dezembro.

A energia do HU será desligada
30 minutos antes da implosão e re-

ligada 30 minutos após. Nem o CCS
e qualquer outro prédio do campus
terá a energia desligada. A decania
do CCS será esvaziada no dia 19 de
dezembro por medida de segurança.
Os serviços de abastecimento de água

e gás serão interrompidos somente
no dia da implosão no Hospital Uni-
versitário.

Está previsto o fechamento da
Linha Vermelha  no  trecho próxi-
mo à Cidade Universitária. A Linha

Amarela  permanecerá  aberta.
Segundo o gabinete da UFRJ, o

funcionamento  dos demais centros
da UFRJ  segue o cronograma nor-
mal  até o período de recesso de fim de
ano. No  dia  23  de dezembro está
prevista uma  sessão  especial do Con-
selho  Universitário.

Paulo Benetti, professor da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanis-
mo, responsável pelo Plano Dire-
tor, explicou que logo no dia se-
guinte à implosão, segunda-feira,
dia 20, o funcionamento da UFRJ
será normal. Ele lembra que, pela
simulação da implosão, o entulho
que restará da queda do prédio fi-
cará no mesmo lugar, onde não há
circulação.

PABLO BENETTI discute com estudantes e representantes do SINTUFRJ a situação de
precariedade  em que encontraram do local, totalmente depredado

Fotos: Cícero Rabello
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ELEIÇÃO ÓRGÃOS COLEGIADOS

Chuvas adiam a contagem dos votos
Falta de luz e água no prédio da Reitoria adiaram a finalização do processo eleitoral

Nos dias 1°, 2 e 3 de dezembro
os trabalhadores técnicos-admi-
nistrativos elegeram seus represen-
tantes aos órgãos colegiados: Con-
selho Universitário (Consuni),
Conselho de Ensino de Graduação
(CEG) e Conselho de Ensino para
Graduados (Cepg). As urnas com
os votos da categoria estão sob a
guarda da Administração Central.

Duas chapas disputaram a pre-
ferência da categoria, mas em vir-
tude da forte chuva que caiu sobre
o Rio de Janeiro durante toda noi-
te e madrugada de domingo ala-
gando a  estação de energia do
prédio da Reitoria, que amanhe-
ceu sem luz e água, não foi possí-
vel fazer a apuração da eleição na
segunda-feira, 6 de dezembro. Es-
tava previsto que a contagem dos
votos seria na sala de reuniões do
Conselho Universitário.

Contagem dos votosContagem dos votosContagem dos votosContagem dos votosContagem dos votos
Portanto, na próxima edição do

Jornal do SINTUFRJ serão divulgados
os resultados. Mas a Comissão Eleito-
ral antecipa que a  eleição transcor-
reu dentro do esperado e agradece o
empenho dos  que trabalharam para
sua realização, principalmente os
mesários, e o apoio de algumas uni-
dades. A Comissão também destaca a
atuação da Divisão de Transportes e
das funcionárias do SINTUFRJ Luny
e Cida.

O comparecimento da categoria
às urnas foi além das expectativas,
considerando os atropelos de praxe de
fim de ano e a desativação parcial do
HU, unidade que concentra o maior
colégio eleitoral, para a demolição
da perna-seca.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Paulo César, HU: “Integrar os

órgãos colegiados é uma conquista
importante da categoria. A eleição
significa exercício de democracia”.

Maria Armanda, HU: “Temos que
ter representantes em todos os órgãos,
principalmente no Consuni de onde
saem as decisões”.

David Corrêa, analista de TI: “Fiz
o concurso em 2009 e comecei a tra-
balhar na UFRJ em fevereiro deste
ano. Mas logo aprendi sobre a impor-
tância dessas instâncias (Ceg, Cepeg e
Consuni) para a vida dos técnicos-
administrativos”.

Álvaro da Paixão Marques, ana-
lista de TI: “Nós temos a obrigação de
construir uma boa representação jun-
to aos órgãos de direção da UFRJ para
encaminhamento das nossas pendên-
cias e também visando contribuir para
a melhoria da universidade”.

“Nosso maior desafio é conven-
cer as pessoas a votar”, afirmou Fábio

Marcio que atuou como mesário no
CCMN.

Sandra Machado, mesária no
CCS: “O primeiro  dia foi ruim, por-
que  somente a partir do  segundo
dia de  votação  as pessoas se intera-
ram da eleição”.

“Decidi participar mais das ques-
tões do SINTUFRJ”, afirmou Eliza-

Deixo a Diretoria Executiva
do  SINTUFRJ em 22/11/2010
após dois meses de gestão.

Assumi o mandato de Dire-
tor Executivo na pasta da Coor-
denação de Políticas Sociais do
SINTUFRJ em setembro de 2010,
sendo a primeira vez em 21 anos
de UFRJ.

No início deste ano, eu e um
grupo de companheiros do HU
percebemos que o nosso sindica-
to passava por uma crise política
interna ocasionada por conflitos
de idéias devido à composição da
diretoria que era proporcional.
Crise esta que deixava nossa cate-
goria assustada com o rumo e a
credibilidade da entidade. Neste
momento, entendemos que seria
oportuno nos envolvermos no
processo eleitoral compondo uma
chapa no propósito de ajudar a
preservar a instituição.

Entrei na intenção de pro-
duzir um trabalho diferencia-
do, encaminhando propostas
que atendessem aos anseios e ex-
pectativas dos diferentes níveis
de nossa categoria. Sem o fascí-
nio que o poder proporciona para
algumas pessoas, estive disposto
a superar dificuldades, tensões,
encontros e desencontros, mas
com esperança de promover as
mudanças necessárias para um
NOVO COMEÇO de verdade. En-
trei porque acreditei que pode-
ria ser porta-voz dos auxiliares

Despedida do mandato
de enfermagem na luta pela cor-
reção da tabela. Acreditei na ma-
joritariedade e certo que teríamos
uma gestão mobilizada, partici-
pativa, democrática e transparen-
te nos processos decisórios, e que,
todos os dirigentes poderiam ex-
por suas idéias e fazer criticas cons-
trutivas sem causar melindre al-
gum aos outros membros. E por
fim, acreditei dar uma pronta res-
posta à comunidade das nossas
promessas de campanha.

Não apostei somente nas mu-
danças, mas, sim na manutenção
dos protocolos bem sucedidos e ins-
trumentos de luta de nossos com-
panheiros que estiveram a frente
do sindicato obtendo várias con-
quistas que hoje fazem parte de
nossas histórias. De certo serão sem-
pre referência para relembrarmos
conceitos e estrutura de uma boa
gestão com erros e acertos que ori-
entarão as mudanças necessárias
ao longo de nossos tempos. A eles o
meu respeito e admiração pelo lon-
go e árduo caminho percorrido
num cenário político completa-
mente desfavorável a classe traba-
lhadora, ao servidor público e à
UFRJ. Aproveito para lembrar os
embates que tive com alguns des-
ses companheiros, antes da eleição
e durante a transição que com cer-
teza serão superados e nos entende-
remos bem no caminhar da UFRJ.

Iniciei a gestão participando
de um seminário onde elaboramos

um planejamento estratégico.
Dentre eles, cito:

1 – Resgate da credibilidade,
filosofia e estrutura do sindicato;

2 -  Análise dos procedimentos
operacionais internos, do quadro
de funcionários e dos métodos e
sistemas administrativos;

3 – Aprimoramento na gestão
de orçamento com foco nas recei-
tas, despesas, contas à pagar e rece-
ber, processo de aquisição de mate-
riais e contatos de serviços;

4 – Criação do regimento in-
terno do sindicato.

Como servidores públicos e,
muitas das vezes ocupantes de fun-
ção administrativa na estrutura da
UFRJ, estamos sujeitos as diversas
regras e leis e que, mesmo o sindi-
cato sendo entidade de direito pri-
vado, carece do cumprimento de
muitas delas, visto que refletem a
índole e ética de uma boa gestão.
Diferente disso estaremos errando
contra nós mesmos e promovendo
ações judiciais gigantescas contra
a pessoa jurídica do sindicato onde
quem pagapagapagapagapaga são os associados.

Dorme-se e acorda-se com os
temas e obrigações na cabeça, além
de ficarmos alcançáveis vinte e
quatro horas por dia, motivo pelo
qual defendo que os dirigentes sin-
dicais tenham pró-labore, assim
como em outros sindicatos que pos-
suem pró-labore devidamente de-
liberado em congresso pela catego-

ria. Desta forma e com rigorosas
prestações de contas mensais de-
monstraria transparência na dire-
ção sindical e se evitaria comentá-
rios do tipo “Já sei, trabalham por
amor”.

Ficam lembranças da campa-
nha, da posse e de pessoas que co-
nheci juntamente com seus ideais.
Pessoas que integram a comuni-
dade do HU na qual estarei inseri-
do e continuarei discutindo proje-
tos de melhoria, e outras, que na
figura de dirigentes, vão continuar
suas histórias as quais desejo suces-
so nesta missão.
Peço que se divulgue na íntegra.
Atenciosamente,
Romildo Rodrigues Antunes

Resposta da diretoriaResposta da diretoriaResposta da diretoriaResposta da diretoriaResposta da diretoria
De fato realizamos um semi-

nário de planejamento estratégi-
co, onde estabelecemos  vários ob-
jetivos e metas para que pudésse-
mos corresponder às expectativas
da categoria, que confiou seu voto
nesta direção.

Talvez isso tenha gerado uma
expectativa de que conseguiríamos
cumprir nossos compromissos num
curto espaço de tempo.

A direção do SINTUFRJ la-
menta o afastamento do compa-
nheiro Romildo Rodrigues, pois
sem dúvida sua ausência será
sentida por todas e todos, mas
respeitamos sua decisão.

A carta de despedida do compa-

nheiro Romildo nos traz um
alerta importante. De fato, mui-
tos sindicalizados não sabem
como funciona o sindicato e
quais as regras a que a diretoria é
submetida.

Não recebemos remuneração
além dos nossos salários pagos
pela Universidade.

Esta decisão se deu na cria-
ção do SINTUFRJ, quando per-
cebemos que lutar por melho-
res salários e condições de tra-
balho era apenas um passo
para conquistarmos nosso es-
paço e mudar a história dos
técnicos-administrativos na
vida da Universidade.

O companheiro bem coloca
que, muitas das vezes, diretores
são acionados em qualquer hora
do dia, inclusive em finais de
semana. É fato também que é
difícil as pessoas entenderem que
fazemos esse trabalho por com-
promisso.

Além disso, em função dos
acontecimentos que envolve-
ram nosso sindicato  na gestão
anterior, a atual diretoria criou
outros mecanismos de contro-
le, além dos já existentes no
estatuto.

Agradecemos ao companhei-
ro, pois o tempo em que esteve
conosco muito contribuiu com
o trabalho desta diretoria.
Saudações,
Diretoria do SINTUFRJ

beth Custódio, do HU, explicando seu
interesse em votar. “A atual diretoria
tem outra visão e isso me animou a
voltar a militar. Gostei muito, por
exemplo, que os diretores da entidade
chegassem ao entendimento que de-
veriam  separar a festa das crianças da
confraternização de fim de ano dos
adultos”, complementou.

Fotos: Cícero Rabello
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A democratização do acesso à
universidade têm sido objeto de in-
tenso debate nas instituições pú-
blicas de ensino superior. Na UFRJ,
após a aprovação do ingresso pelo
sistema de seleção unificada do
MEC e a destinação de 20% de va-
gas para os estudantes oriundos da
rede pública, a discussão sobre as
condições para possibilitar sua per-
manência ganhou corpo. Para
aprofundar e ampliar este debate,
a equipe da Divisão de Assistência
ao Estudante (DAE) da Pró-Reito-
ria de Graduação organizou o “I
Seminário sobre Assistência Estu-
dantil da UFRJ”.

O objetivo foi discutir concep-
ções, limites e possibilidades de
uma área recheada de problemas
que envolvem transporte, alimen-
tação, moradia, acessibilidade, cul-
tura e esporte, como também apoio
pedagógico, mas que mostrou o
pouco envolvimento de estudantes
e docentes. No dia 29 de novembro,
no auditório do Roxinho, lamen-
tou-se, pelos presentes – a maioria
técnicos-administrativos, professo-
res e assistentes sociais da área –,  a
limitada participação da comuni-
dade universitária. No entanto, a
iniciativa pioneira, fruto do esfor-
ço das assistentes socais da DAE, foi
parabenizada pelos convidados de
outras universidades e pelos parti-
cipantes.

Panorama difícilPanorama difícilPanorama difícilPanorama difícilPanorama difícil
Depois de uma manhã em que

se discutiu a crise da universidade,
os fundamentos da proteção social
e o desafio do trabalho do serviço

Profissionais promovem primeiro debate
sobre assistência estudantil na UFRJ

SEMINÁRIO

CEG discute ações afirmativas

social na educação superior públi-
ca, a tarde foi reservada para a apre-
sentação do panorama da assistên-
cia estudantil nas instituições fe-
derais de ensino superior (Ifes) e a
atuação do Fórum de Pró-Reitores
de Assuntos Comunitários e Estu-
dantis (Fonaprace) – órgão asses-
sor da Andifes criado em 1987. Fo-
ram também relatadas as expe-
riências da política de assistência
estudantil na UFF, UFMG e UFRJ.

Na apresentação da assistente
social Jovina Bruno (UFF) sobre a
assistência estudantil nas univer-
sidades, verificou-se um quadro de-
salentador ligado à estrutura dos
restaurantes universitários, mora-
dia e programas de apoio e promo-
ção – resultado da redução grada-
tiva dos recursos, programas de in-
centivo a aposentadoria e demis-
são voluntária, assim como a rea-
lização de uma política de privati-
zação do ensino superior. Herança
da política neoliberal que impe-
rou nos anos 90 paulatinamente
combatida no governo Lula.

AçãoAçãoAçãoAçãoAção
Com o objetivo de estabelecer

uma política de apoio aos estudan-
tes e aos servidores fortaleceu-se uma
articulação com a Andifes, Andes,
Fasubra e UNE que definiram estra-
tégias de ações para reverter o qua-
dro e conquistar uma política de
fato e de direito para a assistência
estudantil. Valeram-se da Constitui-
ção, da LDB, de pesquisa nacional
para verificar o  perfil socioeconô-
mico dos estudantes de graduação
das Ifes, do Plano Nacional de Edu-

cação em 2001. Em 2007 o Fona-
prace propôs a criação do Plano Na-
cional de Assistência aos Estudantes

Há algumas semanas o Con-
selho de Ensino de Graduação
(CEG) discute proposta do grupo
de trabalho instituído para tratar
da aplicação das ações afirmati-
vas aprovadas pelo Conselho Uni-
versitário. A previsão é de que 1.800
alunos entrem em 2011 pelos no-
vos critérios estabelecidos (40%
pelo Enem/Sisu e 20%  por meio
do Enem/oriundos das escolas da
rede pública).

O GT, integrado por seis com-
ponentes representando a Divi-
são de Assistência  ao Estudante
(DAE), técnico-administrativos,
professores e estudantes, trata há
meses da proposta em discussão
no CEG. O GT elaborou uma pro-
posta de política de assistência
estudantil que abarcasse todos os

estudantes da universidade, ten-
do como base o Programa Nacio-
nal de Assistência Estudantil
(Pnaes), mas há questões urgen-
tes a serem decididas ligadas
àquelas pertencentes aos novos
critérios.

Já foram aprovadas as propos-
tas relativas à criação da Bolsa de
Acesso e Permanência e também
à de Auxílio ao Transporte. Serão
distribuídas 1.820 Bolsas de Aces-
so e Permanência para os ingres-
santes do Enem/Sisu e do Enem/
escolas públicas. A Bolsa de Auxí-
lio Transporte será no mesmo nú-
mero da anterior e para os mes-
mos estudantes contemplados
com a bolsa de permanência. Os
cartões são pelo sistema de bilhete
único. Para os que residem fora

do Rio, o valor será de R$ 8,80, e
para os da capital o valor será de
R$ 4,80, válidos para os 30 dias do
mês. O objetivo é que o estudante

o utilize também para atividades
de lazer e cultura.Na última ses-
são do CEG, dia 1º de dezembro,
foi aprovada a indicação de uma

nova estrutura para a DAE e inici-
ada a discussão sobre o Apoio Pe-
dagógico. O debate é intenso e con-
tinua na sessão desta semana.

de Graduação das Instituições Fede-
rais e no final do ano, em dezembro,
o governo institui o Programa Na-

cional de Assistência Estudantil
(Pnaes) para ser implementado a
partir de 2008

SEMINÁRIO reuniu público diverso: o objetivo foi discutir concepções, limites e possibilidades

SESSÃO do CEG, 1º de dezembro, aprovou indicação de nova estrutura para a DAE

Fotos: Cícero Rabello
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Mais recursosMais recursosMais recursosMais recursosMais recursos
Em 2008  o Pnaes repassou às

Ifes, mediante plano de trabalho,
R$ 100  milhões. Em 2009 foram
R$ 200 milhões, estes previstos na
programação  orçamentária das
Ifes. Para 2010  estão previstos R$
300 milhões, considerando que as
instituições cumpram os seguintes
critérios: número de alunos gradu-
ação, número  de diplomados, du-
ração média  do  curso, coeficiente
de retenção, número de ingressan-
tes, bônus por curso noturno, bô-
nus por curso fora da sede, IDH,
IDH-Município, e acréscimo esca-
lonado, em função do grau de ade-
são ao novo Enem como critério
para ingresso.

Em 2010, decreto publicado em
julho definiu  diretrizes para o Pna-
es a serem seguidas pelas Ifes: de-
mocratizar as condições de acesso e
permanência; minimizar os efei-
tos das desigualdades sociais e regi-
onais na permanência e conclusão
da educação superior; reduzir as
taxas de retenção e evasão; e contri-
buir para a promoção da inclusão
social pela educação, o que deu
um salto para a institucionaliza-
ção da política de assistência estu-
dantil nas universidades.

DesafiosDesafiosDesafiosDesafiosDesafios
Segundo Jovina  Bruno, con-

quistou-se algumas coisas; no en-
tanto há muito o que avançar.
Dentre o trabalho a ser feito pode-
mos citar: recuperação da infra-

Assistência estudantil em debate
SEMINÁRIO

Acesso encontra obstáculo no ensino médio, diz estudo do CEG
O estudo das ações afirmativas

está na ordem do dia na UFRJ com
a deliberação do Consuni de que o
Conselho de Ensino de Graduação
(CEG) deva elaborar proposta vol-
tada para a permanência dos in-
gressantes em 2011, principalmente
devido à reserva de vagas para alu-
nos de baixa renda e de escola pú-
blica e à  realidade que se apresenta
com a adesão ao Enem.

Estudo do CEG, apresentado à
época do debate, mostra a precarie-
dade do ensino médio. A presidente
da Comissão de Acesso do CEG, Ana
Maria Ribeiro, afirma que o gar-
galo se encontra nele próprio. Se-
gundo os dados apresentados,  das
2,9 milhões de vagas oferecidas em
2008 no ensino superior, apenas
1,5 milhão foram  preenchidas. No
Rio de Janeiro, situação mais gri-
tante em relação ao sistema do en-
sino médio, apenas 110 mil conse-
guiram concluí-lo.

Acesso e permanênciaAcesso e permanênciaAcesso e permanênciaAcesso e permanênciaAcesso e permanência
Assim, facilitar o acesso deve

vir acompanhado de uma política

de assistência estudantil de fato,
como também “debelar o mito de
que a prova de acesso por si só é
excludente”, avalia Ana Maria. Se-
gundo ela, os jovens do Rio de Ja-
neiro não tentam sequer o ingresso
na UFRJ: 54% dos inscritos são es-
tudantes da rede particular.

Ana Maria questiona tam-
bém o sistema de acesso adotado
pela UFRJ, pois na sua opinião a
adoção do modelo Sisu/MEC e a
adesão ao Enem  recaem em fa-
tores que não necessa-riamente
facilitaria o acesso. No documen-
to do CEG, por exemplo, afirma-
se que as inscrições via internet
privilegia estudantes de estados
com maior poder aquisitivo   e,
consequentemente  eles têm mai-
or possibilidade de conquistar
mais vagas.

Mas já que a nova política de
acesso foi aprovada, mesmo que
ainda provisório a técnica em as-
suntos educacionais, que integra
o Grupo de Trabalho de Assistên-
cia Estudantil do CEG, procura

estrutura das áreas que desenvol-
vem programas e projetos de assis-
tência estudantil; recomposição das
equipes técnicas; realização da III
Pesquisa Nacional para atualizar
o perfil socioeconômico dos estu-
dantes de graduação; aumento da
eficácia do sistema universitário,
para prevenir e erradicar a retenção
e a evasão; definição de um siste-
ma de avaliação dos programas e
projetos de assistência estudantil; e
construção da matriz de distribui-
ção de recursos.

As pesquisas nacionais socioe-
conômicas realizadas em 1997 e
2004, comparadas, ainda mostram
que moradia, transporte, alimen-
tação e saúde são o calcanhar de
aquiles das instituições no que se
refere as políticas de assistência es-
tudantil para garantir a perma-
nência dos alunos e evitar a evasão.

ExperiênciasExperiênciasExperiênciasExperiênciasExperiências
As diferenciações de tipos de

bolsas, período de duração, crité-
rios de concessão, valores discutí-
veis, falta de recursos financeiros e
de pessoal para melhoria dos pro-
gramas e insuficiência na presta-
ção de serviços psicológico, médico
e odontológico são uma realidade
na maioria das universidades fede-
rais públicas. Algumas já inicia-
ram suas políticas para suprir suas
deficiências, e com o Pnaes deve-
rão se adequar as diretrizes defini-
das no programa. No Seminário os
participantes conheceram as expe-

riências da UFF e da UFMG, assim
como a que está em curso hoje na
UFRJ.

Na UFF o destaque é no que se
refere à alimentação. O bandejão
custa R$ 0,70, e para a bolsa ali-
mentação A é concedida isenção e
para a bolsa-alimentação  B o  va-
lor cai para R$ 0,35.  Não existe
moradia estudantil, e com os re-
cursos do Pnaes a UFF investiu  R$
7 milhões para a construção de alo-
jamentos. E há o programa de saú-
de e prevenção, concedido aos alu-
nos de várias áreas com o apoio dos
serviços de saúde da própria univer-
sidade. A apresentação foi feita pela
assistente social Cláudia Macedo.

A UFMG foi uma das universi-
dades visitadas pela UFRJ quando
do estudo da implantação do novo
serviço de alimentação. Lá, a ali-
mentação é de primeira qualidade
tendo também organização e in-
fra-estrutura excelentes. Quem ad-
ministra a política da assistência
estudantil definida pela UFMG é a
Fundação Universitária Mendes Pi-
mentel, e esta política, segundo o
presidente da fundação, Seme Ge-
bara, baseia-se em dois grandes ei-
xos: permanência básica (moradia,
alimentação, transporte e saúde –
apoio odontológico e psicológico);
equalização dos estudantes (cur-
sos). A assistente social, Rosélia Ma-
galhães, da Divisão de Assistência
ao Estudante (DAE) e integrante
do GT de Assistência Estudantil do
Conselho de Ensino  de Graduação

da UFRJ, não  escondeu os proble-
mas existentes na maior universi-
dade pública federal do país. Ela
lamentou que, apesar de a insti-
tuição ter 90 anos, só agora se rea-
liza um seminário sobre assistên-
cia estudantil. Rosélia comentou
também sobre o problema de pes-
soal, uma equipe de 14 profissio-
nais para dar conta de toda a estru-
turação e gerenciamento da assis-
tência estudantil.

Ela fez um histórico das bol-
sas na universidade, falou do alo-
jamento desde a década de 1970 e
da história do bandejão que dei-

xou de existir em 1992 e da reo-
garnização do serviço de alimen-
tação de qualidade na universida-
de. A assistente social apresentou
toda a estruturação da assistência
estudantil na UFRJ, que conse-
guiu expandir seus programas, e
informou que sua reestruturação
está sendo discutida no CEG. A
DAE objetiva ampliar o número
de bolsas, que ainda estão aquém
das necessidades dos estudantes, e
atender aos ingressantes de 2011.
Toda uma nova política de apoio
com base no Pnaes está em debate
no colegiado.

ROSÉLIA Magalhães, da DAE  e integrante do GT de
Assistência Estudantil do Conselho de Ensino de Graduação

ANA MARIA E ANTÔNIO QUEIROZ do GT de Assistência estudantil do CEG

com o grupo e os conselheiros
realizar no colegiado um debate
mais qualitativo e abrangente
sobre a permanência que trate
deste público, mas que procure
abarcar também todos os estu-
dantes da UFRJ. As bolsas ofere-
cidas ainda são insuficientes e o

apoio pedagógico carece de ur-
gente estruturação.

Esta discussão e decisão há de
ser feita, haja vista que o Consuni
deliberou também que o CEG deva
tratar de ações para: bolsas de aces-
so e permanência; meios de trans-
porte gratuito; acesso à rede e dis-

ponibilidade de equipamentos de
informática; consolidação, aplica-
ção e ampliação das Comissões de
Orientação e Acompanhamento
Acadêmico (COAAs); oferta de dis-
ciplinas suplementares, de apoio e
introdutórias, além do envolvimen-
to de docentes e estudantes.

Fotos: Cícero Rabello
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VIOLÊNCIA

Para este sociólogo, que é
doutor em Estudos Sociais pela
USP, o processo de reconfiguração
do crime vem ocorrendo nos últi-
mos cinco anos. De um lado milí-
cias, aliadas a uma das facções cri-
minosas, do outro a facção crimi-
nosa que reage à perda da hegemo-
nia. O especialista publicou um
texto defendendo sua tese. Confira
suas ideias: “O surgimento das
milícias nada mais são do que es-
truturas de violência construídas a
partir do aparato policial de forma
mais explícita. Elas, portanto, con-
trolarão várias favelas do Rio de

O outro lado da “guerra ao terror” no Rio
Sociólogo afirma que esta “guerra” nada mais é do que a reconfiguração da geopolítica do crime na cidade

“Achar que as várias ope-
rações criminosas que vêm se
abatendo sobre a Região Me-
tropolitana nos últimos dias
fazem parte de uma guerra
entre o bem, representado pe-
las forças públicas de seguran-
ça, e o mal, personificado pe-
los traficantes, é ignorar que
nem mesmo a ficção do Tro-
pa de Elite 2 consegue susten-
tar tal versão”. Este é o pensa-
mento do sociólogo José Cláu-
dio Alves, da Universidade Fe-
deral Rural do Rio, que afir-
ma ser esta guerra uma farsa
da mídia, que não toca no
ponto real, que é a reogarniza-
ção da estrutura do crime na
cidade do Rio de Janeiro.

vadir o Alemão não vai acabar com
o tráfico no Rio”. Ele sustenta: “O
Comando Vermelho, assim como
outras facções e milícias, estabele-
ce relação direta com o aparato de
segurança pública. Em todas essas
áreas há tráfico de armas feito pela
polícia, e em todas essas áreas o
tráfico de drogas permanece em
função de acordos com o aparato
policial”.

O sociólogo levanta seus ques-
tionamentos: “Ao aceitar que o mal
são os outros, deixamos de fazer

velhas e relevantes perguntas: qual
é a atual política de segurança do
Rio de Janeiro que convive com
milicianos, facções criminosas he-
gemônicas e áreas pacificadas que
permanecem operando o crime?
Quem são os nomes por trás de
toda esta cortina de fumaça, que
fatura alto com bilhões gerados
pelo tráfico, roubo, outras formas
de crime, controles milicianos de
áreas, venda de votos e pacificações
para as Olimpíadas? Quem está por
trás da produção midiática, supor-
tando as tropas de execução sumá-
ria de pobres em favelas distantes
da Zona Sul?”

E finaliza: “Sempre sobrará a
massa arrebanhada pela lógica da
guerra ao terror, reduzida a baixos
níveis de escolaridade e de renda
que, somadas à classe média em
desespero, elegerão seus algozes e os
aplaudirão no desfile de 7 de se-
tembro, quando o Caveirão e o Bope
passarem.”

Para o deputado estadual Mar-
celo Freixo (PSOL-RJ) a ação no
Complexo do Alemão é ineficaz
para o combate ao crime organiza-
do. “Se é para enfrentar o crime
organizado, tem que ser onde ele
lucra, que não é na favela. A favela
é a mão de obra barata e é a barbá-
rie. É preciso ir à fonte de financia-
mento e aonde passam as armas”.
Segundo Freixo, as UPPs represen-
tam um projeto de cidade e não de
segurança pública. “O mapa das
UPPs é muito revelador: é o corre-
dor da Zona Sul, os arredores do
Maracanã, a Zona Portuária e Ja-
carepaguá, região de grande inves-
timento imobiliário. O Estado,

portanto, retoma – militarmente
– este território para permitir o
projeto de cidade que é a cidade
olímpica de 2016.”

Segundo Freixo, em todas as
áreas de UPPs existe muita recla-
mação da população, a maioria
causada pela agressividade polici-
al devido a atitudes ou abuso de
autoridade. “Só chegou a polícia,
não os investimentos sociais”. E a
criminalização das áreas pobres é
reforçada: “Hoje, todas as opera-
ções policiais no Rio acontecem
nas favelas. Todas. Não há nenhu-
ma na Baía de Guanabara, nem
no porto, que é por onde entram as
armas e onde funciona – verdadei-
ramente – o crime organizado”,
avalia.

Janeiro e serão inseridas no proces-
so de expulsão do Comando Ver-
melho (CV) e pelo fortalecimento
de uma outra facção, o Terceiro
Comando. O CV está perdendo sua
hegemonia”.

Segundo José Cláudio, um ele-
mento determinante nesta recon-
figuração foi o surgimento das
UPPs a partir de uma política de
ocupação de determinadas favelas,
sobretudo na Zona Sul: “Seus inte-
resses estão voltados para a questão
do capital do turismo, industrial,
comercial, terceiro setor, ou seja, o
capital que estará envolvido nas
Olimpíadas. Então, a expulsão das
favelas cariocas feita pelas UPPs
ocorre em cima do segmento do
CV. Por isso, há o rearranjo e esta
facção está indo para um confron-
to que aterroriza a população para
que um novo acordo se estabeleça
em relação as áreas e espaços para
que esse segmento se estabeleça e
sobreviva”.

Para o especialista, a mídia,
sobretudo a Rede Globo, faz crer
que há uma luta entre o bem e o
mal: “O bem é a segurança públi-
ca e a polícia do Rio de Janeiro e o
mal são os traficantes que estão
sendo combatidos. Isto é uma falá-
cia. A realidade do Rio exige hoje
uma análise muito profunda e
complexa  e não essa espetaculari-
zação midiática que tem um obje-
tivo: escorraçar um segmento do
crime organizado e favorecer a cons-
telação de outra composição hege-
mônica do crime no Rio de Janei-
ro”. José Cláudio afirma que o com-
bate no Complexo do Alemão é me-
ramente simbólico na disputa: “In-

“Hoje, todas as
operações policiais
no Rio acontecem
nas favelas. Todas.
Não há nenhuma
na Baía de
Guanabara, nem
no Porto, que é por
onde entram as
armas e onde
funciona –
verdadeiramente –
o crime
organizado”

Marcelo Freixo

Sempre sobrará a
massa
arrebanhada pela
lógica da guerra ao
terror, reduzida a
baixos níveis de
escolaridade e de
renda que,
somadas à classe
média em
desespero,
elegerão seus
algozes e os
aplaudirão no
desfile de 7 de
setembro, quando
o Caveirão e o
Bope passarem”

José Cláudio Alves
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Esta foi a primeira mesa de
debate do segundo dia, 25 de no-
vembro, do 16o Curso Anual do
Núcleo Piratininga de Comuni-
cação (NPC). A mesa ganhou pro-
jeção com o paralelo dos aconte-
cimentos de violência que toma-
ram conta do Rio na ocasião. A
coordenadora do NPC e que me-
diou o debate, Cláudia Santiago,
afirmou que a luta do trabalha-
dor, do Sindicato era também a
luta da favela.

“O Sindicato não pode deixar
de perceber a realidade do traba-
lhador. É preciso estar nos espaços
que eles estão, participar da luta
em que o povo está”, declarou Cláu-
dia. Participaram do debate Már-
cia Jacintho, moradora do morro
do Lins que teve o filho (inocente)
assassinado pela polícia; Orlando
Zaccone, delegado de Polícia; Pe-
dro Strozenberg, subsecretário de
Defesa e Promoção de Direitos Hu-
manos do Estado do Rio de Janei-
ro; Mc Leonardo, presidente da Apa-
funk e José Arbex, jornalista.

Zaccone afirmou que para a
favela deixar de ser criminalizada
a saída é resgatar os fatos e desvin-
cular todo o fenômeno da desi-
gualdade social e política: “Temos
que tentar entender esse fenômeno
fora da política de segurança. Não
cabe à polícia criar ordem, a fun-
ção que a polícia tem é a da ma-
nutenção. A desordem existe por-
que há uma sociedade desigual”.

Muita gente acreditaMuita gente acreditaMuita gente acreditaMuita gente acreditaMuita gente acredita
Márcia Jacintho defendeu o

olhar da favela desmistificando o
que é mostrado na TV: “Tem mui-
ta gente aqui que acredita no que
a televisão mostra, mas tem mui-
ta gente aqui que não vive o que a
gente vê na TV. Tem gente que
acredita que aquele corpo que des-
ceu do morro foi um traficante, já
está se banalizando a vida. Eu fico

VIOLÊNCIA

A década do medo: mídia, violência e UPP

Na reunião do GT-Segurança
do SINTUFRJ, dia 3 de dezembro,
na sede do Sindicato, deliberou-se
por alguns encaminhamentos de
organização e foram escolhidos os
representantes que participarão da
reunião do GT-Segurança da Fasu-
bra nos dias  12 e 13 de dezembro,
em Brasília.

O GT decidiu que fará uma
solicitação à Divisão de Contratos
da Superintendência Geral de Ad-
ministração e Finanças (SG-6)
para mandar um quadro atualiza-
do dos vigilantes terceirizados. Esta
é uma das questões que será discu-
tida em Brasília sobre a situação
da vigilância patrimonial das uni-

GT-Segurança
versidades e a terceirização. Discu-
tiu-se também a necessidade de
uma discussão ampla pelo GT dos
cursos de qualificação relaciona-
dos a segurança para o pessoal que
trabalha nas portarias e nas recep-
ções das unidades. Esta demanda
também é pauta da Fasubra.

Em relação à organização dos
vigilantes, está marcada para a 2a

quinzena de janeiro uma reunião
do GT-SINTUFRJ para estruturar o
encontro regional que discutirá os
assuntos de segurança da região
Sudeste. Este encontro está progra-
mado para ser realizado na 2a quin-
zena de fevereiro. Para março, o
GT-SINTUFRJ pretende realizar se-

minário interno da UFRJ com a
participação dos três segmentos
para debater qual a segurança que
a comunidade universitária neces-
sita. Estará em pauta também a
reflexão sobre a violência urbana
nas capitais.

Para a reunião do GT-Segu-
rança da Fasubra foram escolhi-
dos três companheiros, um pela
direção e dois pelo GT-SINTUFRJ.
Pela direção irá Kátia Conceição,
que irá também como coordena-
dora nacional do Seminário Naci-
onal de Segurança das Instituições
Públicas de Ensino Superior. Pelo
GT irão Juscelino Ribeiro e Gerci-
no da Silva Filho.

GT-SEGURANÇA do SINTUFRJ: próxima reunião na 2ª
quinzena de janeiro

indignada com isso”, afirmou Ja-
cintha. Ela contou para uma pla-
teia de quase trezentos participan-
tes sua experiência de ter investiga-
do sozinha todo o caso do seu filho,
que nunca teve uma atenção mere-
cida, pois era um favelado. “Sou
negra, pobre e moradora de favela,
mas também sou sociedade, eu exi-
jo respeito. Tive coragem de descer
o morro para limpar o nome do
meu filho”.

Sociedade aplaude barba-Sociedade aplaude barba-Sociedade aplaude barba-Sociedade aplaude barba-Sociedade aplaude barba-
ridades na favelaridades na favelaridades na favelaridades na favelaridades na favela

O jornalista José Arbex, da re-
vista Caros Amigos, disse que a
polícia é violenta porque a socieda-
de também é e aplaude as barbari-
dades que se fazem dentro das fave-
las. De acordo com Arbex existe uma
classe média e parte do povo pobre
que apoiam a violência. Ele colo-
cou a culpa de se incutir na socie-
dade que a favela é criminosa e de
que é preciso resolver a desigualda-
de social com violência na atuação
dos profissionais da imprensa e na
própria posição dos Sindicatos.
“Não é possível, não é admissível
que o Sindicato não coloque em
pauta a favela, o morticínio. Se
tivesse uma resistência organizada
no país, não falariam isso do povo
na televisão. Estamos quietos e ca-
lados. Quando os favelados se le-
vantarem e falarem, chega, é aí
que vai acontecer a revolução. Não
é no Sindicato, não é no jornal
sindical. É na favela”, sentenciou.

Pedro Strozenberg explicou o
funcionamento da Unidade de Po-
lícia Pacificadora (UPP) e defen-
deu uma UPP Social, feita de den-
tro da favela para fora, pensada e
realizada com a sociedade civil.
“Esta é uma democracia incom-
pleta, que precisa se radicalizar, mas
é uma democracia. Vejo a UPP como
um caminho de transição”. O sub-
secretário de Direitos Humanos do

Estado disse que o desafio é o de se
criar mecanismos para coibir e
constranger o policial em suas prá-
ticas ilícitas e nesse contexto, na
sua avaliação, a UPP Social pode
ser uma possível mudança.

CriminalizaçãoCriminalizaçãoCriminalizaçãoCriminalizaçãoCriminalização
Para o presidente da Associação

dos Profissionais e Amigos do Funk
(Apafunk), Mc Leonardo, tudo o
que está ocorrendo é resultado da
ausência do Estado. “Ontem à noi-
te (24) ninguém queria andar de-
vagar, os táxis perderam para os
carros de polícia esta noite. Eram
20 mil policiais nas ruas. E isto é
resultado da falta de uma política
de Segurança Pública de qualida-
de neste país, no Rio”, disse.

O Mc afirmou que o que se vive
no Rio é resultado da criminaliza-
ção da favela, onde se culpa sempre
a favela pela violência e onde tudo
se resolve com a violência. “Se esta
prática de entrar nas favelas e mas-
sacrar a todos (algo que é feito há
décadas) funcionasse o problema
da violência e do crime organizado
já teria sido resolvido. O governo é
imediatista e as ações nas favelas
não podem ser imediatas. O que o
Estado faz é colocar na favela car-
ros blindados para acalmar a clas-
se média”. E inquiriu: “Nós somos
vítimas ou somos culpados?”.

(*) Fonte Blog do NPC

AUDITÓRIO lotado no 16o Curso Anual do NPC, que discutiu
mídia, violência e UPPs

MÁRCIA, moradora do morro do Lins que, segundo relata,
teve o filho assassinado pela polícia

ORLANDO Zaccone, Pedro Strozenberg, Claudia Santiago,
Márcia Jacintho, José Arbex e Mc Leonardo

MC LEONARDO,
da Apafunk

Fotos: Arquivo/NPC

Foto: Divulgação
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I Seminário sobre Álcool e Drogas na UFRJ
O Núcleo de Intervenções Bre-

ves em Álcool e outras Drogas da
Prefeitura Universitária (NIB-PU),
organizou o I Seminário da UFRJ
sobre Uso, Abuso e Dependência de
Álcool e Outras Drogas. O SINTU-
FRJ foi uma das instituições que
apoiaram o evento, realizado dias
9, 10 e 11 de novembro, no auditó-
rio do Quinhentão, e que contou
com a participação de diversos es-
pecialistas, que abordaram as ini-
ciativas institucionais sobre o
tema, além de palestras e painéis.

Estavam à mostra trabalhos do
NIB, do Centro de Ensino e Pesqui-
sa e Referência em Alcoologia e
Adictologia (Cepral) e outros nú-
cleos que lidam com controle do
uso de álcool e outras drogas na
UFRJ. E a finalidade do evento – o
primeiro seminário do gênero rea-
lizado no CCS – foi justamente
discutir uma política comum em
relação ao tema, difundir infor-
mações e apurar na comunidade
as melhores medidas de atuação
junto a quem precisa de ajuda.

“Não estamos aqui para proi-
bir nada. Até porque a política pú-
blica do Ministério da Saúde não é
essa, mas de redução de danos cau-
sados pelo uso indevido de drogas”,
esclarece a coordenadora do NIB,
Marilurde Donato.

Segundo relato da coordenado-
ra, num levantamento feito com
os participantes, muitos indicaram
desconhecer projetos assistenciais

SEMINÁRIO

sobre álcool e drogas na UFRJ, res-
saltando a importância de uma
política interna para minimizar
os riscos relacionados ao uso abusi-
vo de substâncias psicoativas e que
é preciso mais divulgação e inte-
gração das atividades com esse fim
na UFRJ.

O evento contou com a partici-
pação de Silvia Pontes, da Coorde-
nadoria Especial de Promoção da
Política de Prevenção à Dependên-
cia Química (CEPDQ) do municí-
pio do Rio de Janeiro, Paulo Ro-
berto Uchoa, secretário nacional de
Política Pública Antidrogas, Mar-
celo Santos Cruz, do Instituto de
Psiquiatria, o psiquiatra Arthur
Guerra de Andrade, responsável pelo
primeiro levantamento do perfil
dos universitários usuários de dro-
gas realizado em 27 capitais.

NIBNIBNIBNIBNIB
Sob a coordenação geral de

Marilurde  Donado, o Núcleo de
Intervenções Breves em Álcool e
Drogas da Prefeitura Universitá-
ria foi criado em 2009 - através do
Projeto Centro de Ensino, Pesqui-
sa e Referência em Alcoologia e
Adictologia do Hesfa – apresenta
amplo trabalho no campo, com a
proposta de promover ações de pro-
moção à saúde e prevenção dos
riscos e consequências do consu-
mo de substâncias psicoativas. O
Núcleo fica na Praça da Prefeitu-
ra e atua junto ao corpo funcio-

nal da Prefeitura e comunidades
do entorno através de acolhimen-
to, entrevistas, orientação, enca-
minhamentos e ações de educa-
ção em saúde.

Marilurde está satisfeita com
os resultados: “O Núcleo vem al-
cançando os objetivos na medida
em que já tem uma demanda tan-
to de servidores quanto de alunos,
porque já está trabalhando junto
com a Pró-Reitoria de Graduação e
a de Pessoal. Tem demanda, aten-
dendo servidores com esse proble-
mas. Também fizemos palestras na
Divisão de Assistência Estudantil
junto aos alunos alojados e junto

aos servidores da Prefeitura e da
Praia Vermelha”, comenta.

Segundo avalia, como resulta-
do do seminário, o NIB conseguiu
reunir as iniciativas sobre o mes-
mo tema, como as da Faculdade de
Direito, do Instituto de Psiquiatria

I SEMINÁRIO discutiu as iniciativas institucionais sobre o tema

O 1° Encontro de Mulheres Ca-
tadoras organizado pela Incubado-
ra Tecnológica de Cooperativas Po-
pulares da UFRJ reuniu, em no-
vembro, na Cidade Universitária,
mais de 200 participantes do Proje-
to Cataforte. Da pauta do evento
constaram os debates sobre os te-
mas “Violência, Saúde e Cidada-
nia”  e “Mulheres Catadoras e Polí-
ticas Públicas de Gênero”.

Entre os debatedores convidados
estavam a delegada Marta Rocha
(Deam), Leila Linhares (Cepia), pro-
fissionais que atuam com questões
de gênero e representantes de órgãos
governamentais. O Projeto Cataforte
capacitou 800 pessoas, sendo que 78%
são mulheres, de 18 a 70 anos, a
maioria negra ou parda. Elas fize-
ram um curso de seis módulos du-
rante dois meses e receberam cesta

Fotos: Cícero Rabello

Catadoras discutem violência

e do Cepral.
“O nosso objetivo é partir para

uma unificação dos projetos. Uma
atuação em parceria e podermos
trabalhar em conjunto. E o semi-
nário mostrou que há condições de
ser feito”, aponta a coordenadora.

MARILURDE, coordenadora

Este é o nome do novo progra-
ma quinzenal da WebTV da UFRJ,
canal de vídeo pela internet da
Coordenadoria de Comunicação
que terá como finalidade explicar
tema de relevância para os dife-
rentes públicos da universidade. O
primeiro programa aborda o aten-
dimento do Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga Filho (HU-
CFF) diante da implosão da Ala
Sul, marcada para 19 de dezem-
bro. Veja mais em http://
www.webtv.ufrj.br.

Como Fica?

Luciana Campos na primeira
reportagem do Como Fica?

Foto: Site UFRJ

Simpósio no NPPN
“ T e n d ê n c i a s  R e c e n t e s

em Química de  Produtos
Naturais”. Esse foi o tema
d o  s i m p ó s i o  o r g a n i z a d o
pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Química de Pro-
dutos Naturais do Núcleo de
Pesquisas de Produtos Na-
turais, no dia 12 de novem-
bro, no auditório Hélio Fra-
ga, no CCS.

básica.
No Rio de Janeiro, os catadores

participantes do projeto são oriun-
dos de 19 comunidades, e os de-
mais de Arraial do Cabo, Mauá e
Bongaba. Eles vêm do lixão de Gra-
macho, na Baixada Fluminense,
do Salgueiro, em São Gonçalo, e
alguns são catadores de rua. O cur-
so os capacitou para formar coope-
rativa e sobre seus direitos.
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Submissão incondicional não era regra
PESQUISA

Conclusões da historiadora

Nem todos os escravos trazidos
da África e os nascidos no Brasil se
curvavam para sempre aos casti-
gos físicos dos senhores escravo-
cratas. Ódio e revolta afloravam
nos corações de negros submeti-
dos a serviços sub-humanos, quan-
do assis-tiam à mulher apanhar
por não realizar bem suas tarefas,
ou quando tinham seus direitos
negados. Mas a certeza da submis-
são incondicional dos cativos ali-
mentava a arrogância dos donos
do país.

Esta é a conclusão da histori-
adora Maíra Chinelatto Alves, que
recentemente abordou o tema em
sua dissertação de mestrado, na
USP. Ela pesquisou e estudou do-
cumentos sobre crimes cometidos
por escravos contra seus senhores
na cidade de Campinas, em São
Paulo. A primeira parte da análi-
se enfoca o final da década de
1840, quando a produção de açú-
car perdia espaço para o café e a
proporção de escravos africanos era
alta. Na segunda, o foco é a déca-
da de 1870.

ConflitosConflitosConflitosConflitosConflitos
O objetivo da pesquisa é com-

preender como as relações se esta-
beleciam e eram subvertidas nas
ocasiões em que escravos tomavam
a decisão de confrontar diretamen-
te seus senhores, cometendo contra
eles atos de agressão e assassinatos.

 A pesquisa se baseia no estudo
de duas dinâmicas: a relação dos
escravos com os senhores, resultan-
do no assassinato destes; e as rela-
ções horizontais dos escravos com
seus companheiros, os laços afeti-
vos e sociais por eles estabelecidos,
esclarecendo tanto o momento ex-
cepcional do crime como outras
interações que o precederam e o
motivaram.

O estudo começa no fim da
década de 1840 com a análise de
três crimes ocorridos em fazendas
produtoras de cana, café e chá, pe-
los quais quatro escravos africanos
foram condenados à morte pelo tri-
bunal do júri, enquadrados na lei
de 10 de junho de 1835.

A segunda parte da pesquisa

Escravos maltratados matavam seus donos. Os menos ricos, sem capatazes, morriam mais

enfoca a década de 1870. São cin-
co os crimes examinados, ocorri-
dos em roças de café, algodão e
produtos de subsistência. Quator-
ze escravos foram levados a jul-
gamento, sendo alguns absolvi-
dos e outros punidos de diversas
formas, porém nenhum deles foi
condenado à morte.

Contato diretoContato diretoContato diretoContato diretoContato direto
Os crimes abordados pela his-

toriadora não foram experiências
partilhadas pela maioria – nem
por grande parte – dos escravos da
época. Uma das razões é que mui-
tos proprietários delegavam o con-
tato direto com a escravaria a pre-
postos. Transferiam a eles a res-
ponsabilidade de discipliná-la e
castigá-la, enquanto o senhor exer-
cia, se quisesse, o papel de homem

bom e misericordioso, a quem os
escravos poderiam recorrer em caso
de se desentenderem com feitores e
administradores.

Um dado revelado: grande par-
te dos pequenos e médios proprie-
tários não tinha recursos para con-
tratar capatazes e lidavam direta-
mente com seus escravos na roça.
Mas todo mundo possuía escravos.
A lavoura foi o palco principal dos
confrontos abordados nesta pesqui-
sa, apesar de terem ocorrido al-
guns poucos crimes contra senho-
res em ambientes urbanos.

Os crimesOs crimesOs crimesOs crimesOs crimes
Um dos casos estudados é o

de Pedro Antônio Oliveira, mais
de 80 anos. Em 1845, irritado,
decidiu ir sozinho atrás de um
dos seus 15 escravos, João de Na-

ção, negro forte com menos de 30
anos, para castigá-lo. O velho e o
escravo se encontraram no meio
de um bananal. Oliveira deu uma
paulada na cabeça de João, que
reagiu com uma foice, matando
o seu dono. Em sua defesa, João
disse que tinha tomado “algu-
mas pingas” e que “ainda anda-
va meio quente delas”.

João Lopes de Camargo foi ou-
tro dono assassinado. Num dia de
1847 foi até a roça e, ao achar que o
serviço estava malfeito, chicoteou
o escravo Matheus. Ele reagiu der-
rubando Camargo, que caiu de bru-
ços. Matheus batia com um pedaço
de pau, enquanto o seu colega Ve-
nâncio atacava de enxada. Ao apa-
nhar, segundo o depoimento de
uma escrava, Camargo pedia a Ma-
theus “que pelo amor de Deus não

lhe matasse”, prometendo-lhe a li-
berdade. Mas ouviu de Matheus que
“quando você está surrando a mi-
nha mulher, não se lembra da car-
ta de liberdade. Por isso hei de ma-
tar você, mulher e filhos”. O escra-
vo matou o seu dono e correu para
matar a mulher dele, mas foi im-
pedido por vizinhos, que foram ver
o que acontecia – o que mostra
que a fazenda de Camargo não era
tão grande.

Antônio Pinto da Silva foi mor-
to em 1849 depois de esbofetear
um escravo que, “de modo arro-
gante”, disse que não podia comer
angu pois “isso lhe faria mal à
barriga”. De acordo com o traba-
lho da historiadora, mortes por
motivos prosaicos eram muito co-
muns.

Em fevereiro de 1876, Francis-
co de Salles foi assassinado por um
grupo de cativos. Cinco de seus 17
escravos foram julgados e conde-
nados a açoites e ferros (inclusive
uma mulher), sendo que dez fo-
ram presos como participantes do
crime. O interrogatório dos réus re-
vela que o crime vinha sendo pla-
nejado por todos, e que se decidiu
levar o plano à ação depois do que
se julgou uma injustiça do senhor
(castigos muito severos e a obriga-
ção de trabalhar num domingo).
Entre os condenados estava Bene-
dicto, viúvo, feitor e que crescera
junto com Salles.

PuniçõesPuniçõesPuniçõesPuniçõesPunições
A punição para os escravos as-

sassinos foi mudando com o tem-
po. No começo do século XIX, a
regra era a pena de morte. Com o
fim da escravidão se aproximando,
as penas foram ficando mais bran-
das. Um sinal de que mesmo a
Justiça começava a achar aceitável
certa revolta contra a escravidão –
em outras épocas a situação era
bem diferente. Escravos assassinos
eram julgados e condenados sem
direito a testemunhas ou qualquer
outro elemento de defesa.

O outro motivo é menos ideo-
lógico: com o fim do tráfico, os
escravos ficaram caros, e não se
mata algo valioso.

A historiografia recente sobre
escravidão no Brasil do século XIX
tem como característica funda-
mental salientar o papel ativo dos
escravos, tanto em suas vidas pes-
soais como na sociedade em que
estavam inseridos. O assassinato
era definitivamente uma forma

extrema de contestar a autoridade
e a legitimidade senhorial, e indi-
cava um momento social específi-
co. Havia diversas maneiras de
manter os cativos sob relativa dis-
ciplina, desde os tradicionalmente
conhecidos castigos físicos até for-
mas positivas de incentivo, que in-

cluíam a esperança de manumis-
são (liberdade) por bons serviços
prestados; a ascensão a ocupações
mais especializadas, portanto me-
nos desgastantes; e até a possibili-
dade de cultivar roças, garantindo
alimentação suplementar ou mes-
mo formação de pecúlio.

“A primeira e mais óbvia con-
clusão alcançada com essa pesqui-
sa é que a relação senhor-escravo é
mais complexa do que parece, à
primeira vista. Não é esgotada com
a discussão violência versus incen-
tivos positivos. Tais generalizações
não ajudam a compreender as rela-

ções sociais do final do século XIX.
Concluir que se o escravo era qua-
lificado e tinha família não iria
se rebelar é uma grande simplifi-
cação, não confirmada pelos do-
cumentos analisados nessa pes-
quisa”, opina Maíra Chinelatto
Alves.



O mais importante even-
to da agenda acadêmica da UFRJ,
o vestibular, mobilizou, este ano,
cerca de 8 mil pessoas, entre fun-
cionários e prestadores de serviço.
Esse contingente atuou nos dois
dias de aplicação das provas, 15 e
21 de novembro, distribuídos pe-
los 78 locais de realização do con-
curso no Município do Rio de
Janeiro, Grande Rio e em cidades
do interior do estado. Vigilantes,
motoristas, porteiros – todos tra-
balharam.

Com a participação do públi-
co externo, o agito este ano co-
meçou em setembro, com a aber-
tura do prazo de inscrição dos can-
didatos. Mas para os profissionais
da Comissão de Vestibular, os pre-
parativos para a deflagração da
disputa por vagas na graduação
da UFRJ ocorre logo após o perío-
do de matrículas dos aprovados
no concurso anterior, isto é, ain-
da no mês de janeiro. A partir de
julho, a maratona frenética de
trabalho se intensifica.

Disputa aumentaDisputa aumentaDisputa aumentaDisputa aumentaDisputa aumenta
Este ano, 92.763 se inscreve-

ram para o vestibular da UFRJ,
mas somente 92.013 puderam
disputar uma das 9 mil vagas
oferecidas pela universidade. Os
outros (750) foram eliminados
no Teste de Habilitação Específi-

UFRJ

Vestibular mobiliza milhares de pessoas e exige sacrifícios
Como são dois os concursos organizados por ano, a equipe fixa de profissionais não para nunca

Vigilantes viram heróis
A atuação da Divisão de Se-

gurança (Diseg) no vestibular é
imprescindível para a institui-
ção e os candidatos. O trabalho
especial dos vigilantes começa
cinco dias antes do início do con-
curso e a partir das 5h30. Nesse
período, um grupo é destacado
para montar guarda das provas e
das viaturas, que serão usadas no
transporte de pessoal e do mate-
rial até os locais do exame.

São os vigilantes que ficam
de prontidão na véspera para abrir

os portões dos campi, às 5h30, nos
dias de aplicação das provas. Cabe
a eles também orientar o trânsito,
os candidatos e responder pela tran-
quilidade do concurso dentro do
espaço físico da universidade. Para
muitos jovens, os vigilantes se trans-
formam em verdadeiros heróis no
vestibular da UFRJ.

O diretor administrativo da Di-
seg, Jorge Trupiano de Souza, con-
ta por que todos os anos os vigilan-
tes são motivo de elogios de candi-
datos. Neste último, uma estudan-

ração salvação dos candidatos”,
conta Trupiano.

Os retardatários só conseguem
alcançar os locais de prova com a
ajuda dos vigilantes, que chegam
a fazer o percurso do Terminal até
a Faculdade de Letras, por exem-
plo, em 36 segundos. “A gente sobe
nos canteiros, corre pela unidade
com os candidatos, sofre com a
angustia deles. Quando nada disso
adianta, o portão fecha em cima
deles, só nos resta consolá-los”, diz
Holanda, satisfeito com o reconhe-

cimento público da estudante a
qual ajudou a vencer os minutos
que a separavam da prova.

Este ano, a Diseg destacou 84
vigilantes e 8 viaturas para o ves-
tibular. As equipes se dividiram
entre a Cidade Universitária,
IFCS, Faculdade de Direito e o
campus da Praia Vermelha.

ca (THE) e não escolheram uma
segunda carreira. Esses números in-
dicam que houve um aumento de
23 mil candidatos em relação ao
último concurso.

Como a UFRJ aderiu ao Siste-
ma de Seleção Unificada do MEC
(Sisu), as vagas nos cursos de gra-
duação da UFRJ foram distribuí-
das da seguinte forma: 40% para os
estudantes que fizeram a prova do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), 40% para os inscritos no
vestibular da universidade e 20%
para as cotas sociais – candidatos
oriundos das escolas estaduais do
Rio de Janeiro.

Ritmo aceleradoRitmo aceleradoRitmo aceleradoRitmo aceleradoRitmo acelerado
A partir do meio do ano, a equi-

pe da Coordenação de Administra-
ção do Vestibular dedica-se inte-
gralmente ao concurso. A rotina de
vida dos profissionais é alterada,
pois para dar conta dos prazos é
preciso trabalhar até bem mais tarde
do horário normal do expediente,
inclusive nos fins de semana. A co-
ordenadora administrativa, Môni-
ca Conde, que o diga. Até o dia 18
de dezembro, data de finalização
da correção das provas, ela e quem
a acompanha no plantão só saem
do Fundão depois das 22h.

“Até o cumprimento de todo o

calendário do vestibular a Comis-
são não desacelera. A vigilância
também é mobilizada para nos dar
apoio. E ainda falta muito para
acabar: no dia 20 de dezembro di-
vulgaremos as notas das provas; 5
de janeiro é a revisão; 14 de janeiro
sai o resultado final; e dias 24 e 25
é a matrícula dos aprovados. E, logo
em seguida, começamos a estrutu-
rar o próximo vestibular. São dois
num ano”, explicou Mônica. Além
do vestibular, a Comissão é respon-
sável pela organização dos outros
concursos realizados pela UFRJ.

No momento, Mônica e equipe
têm uma única preocupação: zelar

pelas provas. A correção está sendo
feita por 400 professores, desde o
dia 17 de novembro. A maior ban-
ca é de Português e Redação, dis-
ciplinas comuns a todos os candi-
datos. Cada questão é corrigida
por dois professores. Todos os dias,
à noite, a Comissão do Vestibular
recebe e etiqueta as provas por lote
de 50. Elas vêm acompanhadas
da pauta com a pontuação. Antes
de serem etiquetadas, as provas
são escaneadas para a verificação
final. “Em caso de discrepância,
um terceiro professor revisa as
questões”, informou a coordena-
dora. As provas ficam guardadas
em local seguro e vigiado as 24
horas.

EquipeEquipeEquipeEquipeEquipe
A Comissão do Vestibular é for-

mada por dois coordenadores: um
acadêmico, professor Luiz Otávio
Langlois, e um administrativo,
Mônica Conde, e mais os técni-
cos-administrativos Manoel Cos-
ta Azevedo, informática; Sinval
Higino Brandão, logística; Wal-
ter Paiva Filho, pagamento. Além
desses, trabalham na Comissão
mais 12 pessoas: uma na secreta-
ria, cinco no atendimento e seis
na produção, que é para onde vai
o material que sobra do vestibu-
lar para ser reciclado e reaprovei-
tado no próximo concurso.

DISEG destacou 84 vigilantes e 8 viaturas para o vestibular. Equipes se dividiram entre Fundão, IFCS, Direito e Praia Vermelha

HOLANDA elogiado

Foto/Montagem: Luís Fernando Couto

te enviou por e-mail à Reitoria um
texto destacando a atuação solidá-
ria de Paulo Roberto Holanda da
Silva.

“Dez minutos antes do fecha-
mento dos portões na Cidade Uni-
versitária, o comando passa um
rádio para as viaturas para que se
dirijam ao ponto de encontro. An-
tes era a passarela da Linha Verme-
lha, mas agora é o Terminal Rodo-
viário, onde param os ônibus vin-
dos da Ilha do Governador. A partir
desse momento tem início a ope-
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