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AMPLIAR A MOBILIZAÇÃO

No primeiro encontro entre os quatro candidatos a reitor
da UFRJ, organizado pela Comissão Coordenadora do Processo
Sucessório, dia 22, na Praia Vermelha, a maratona de mais de
duas horas de debate girou em torno da expansão da UFRJ
(foto à direita). O segundo confronto foi no dia 24, em Macaé.

PÁGINAS 4 E 5
Próximos debatesPróximos debatesPróximos debatesPróximos debatesPróximos debates

 29/3, terça-feira, às 10h, no auditório do Centro de
Tecnologia (CT);

 4/4, segunda-feira, 10h, no Quinhentão, (CCS);
 5/4, terça-feira, às 10h, no Polo de Xerém (sala 1).

A Comissão informa que os debates serão veiculados pela
Web TV UFRJ, em “Eleições 2011”.

Atenção bombeiros
O SINTUFRJ convoca todos para reunião com o

Superintendente de Pessoal, Roberto Gambine, no dia
30 de março, às 10h, na subsede do HU.

UFRJ protesta contra
prisão arbitrária de
ativistas

Os trabalhadores da UFRJ manifestaram, através de
moção, repúdio à covarde ação da polícia no ato, dia 18,
contra a presença de Obama no país, quando 13 ativistas
foram presos pelo “crime” de defender suas ideias em
praça pública. O Conselho Universitário em sessão no
dia 24 também aprovou moção de repúdio pela arbitra-
riedade e truculência inaceitáveis. A Faculdade de Direi-
to realiza, no dia 31, ato público em favor das pessoas
presas, entre elas dois estudantes da UFRJ. Será às 19h,
no Salão Nobre. EDITORIAL E PÁGINA 7.

MP 520 em debate na Maternidade-Escola
Dia 30/3, às 14h, no auditório nobre da Maternidade-Escola.
Palestrantes: professora de Políticas Sociais da UFF, Sônia Barroso Brandão Soares, e o diretor da Maternidade-Escola,

Joffre Amim Junior.

Em assembleia realizada no dia 24, a categoria decidiu
reforçar a mobilização na UFRJ para então deliberar pelo
indicativo de greve da Fasubra. Foram aprovadas duas propos-
tas para a plenária nacional no fim de semana, em Brasília:
inclusão do Plano de Cargo Único (PCU) na pauta de reivindi-
cações da Fasubra como solução para os desvios de função,
ponto até aqui nem sequer posto na mesa de negociação, e
constituição de uma comissão de mobilização para a greve. No
entanto, nossa proposta de incluir na pauta a solução para o
desvio de função não foi considerada.                         PÁGINA 3

Eleições para reitor:
Candidatos se confrontam

Campanha salarial 2011
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NOSSOS DIREITOS

Direito de greve
em debate

O encontro de assessores jurí-
dicos das entidades da base da
Fasubra, dias 16 e 17, em Brasília,
tratou, entre outros temas, do di-
reito à greve no serviço público.

O coordenador da pasta Jurí-
dica e Relações de Trabalho,
Emannuel Braz, o assessor jurídi-
co da Federação, Francis Borda, e
o palestrante, Luiz Fernando Sil-
va, abordaram a greve no serviço
público para orientação e prepa-
ração dos sindicatos da base.

A advogada Mara Pose Vas-
quez representou o SINTUFRJ no
encontro e avaliou que um dos
pontos centrais foi mesmo o di-
reito de greve: “Na verdade a polê-
mica central foi a questão das
formalidades exigidas para defla-
gração de uma greve, procedimen-
tos historicamente observados
pelo movimento”.

O centro da questão é como o
governo está se aproveitando da
formalização destes critérios, por-
que agora é entendimento do STF
que vale a lei da iniciativa priva-
da (com a devida adequação ao
serviço público).

 Mas, a partir disso, o governo
vem fazendo exigências para coi-
bir o movimento grevista. “A
grande preocupação é no sentido
de observarmos todos os requisitos
da lei como a definição da pauta
de reivindicações, aprovada com
quórum estatutário mínimo, as-
sembleia geral convocada para tal
fim, documentar a negociação
com atas de reuniões e ofícios e
outras exigências, como avisar a
administração central com um
prazo mínimo de 72 horas, defi-
nição de atividades essenciais e
outras formalidades para evitar o
questionamento legal”, alerta a
advogada.

Um Estado de exceção se
instalou no país com inúmeras
violações da nossa soberania,

em nome da recep-
ção “civilizada” a
Obama: presença
de atiradores de

elite americanos,
nosso espaço aéreo

transformado em
área de exclusão, mo-

bilização de um efetivo
enorme de policiais, fecha-
mento de rua, vistoria de

veículos da

Ed i t o r i a lE d i t o r i a lE d i t o r i a lE d i t o r i a lE d i t o r i a l

polícia, ministros brasileiros es-
coltados e submetidos a revista
agressiva por agentes secretos
norte-americanos até no próprio
Itamaraty, proibição a manifes-
tações... Mas nada se comparou
à prisão arbitrária e à manu-
tenção no cárcere dos militan-
tes que se manifestavam contra
a visita do governante.

Algo explode em meio à ma-
nifestação. Pessoas são colhi-
das arbitrariamente, revistadas
e – mesmo que nada tenha sido
encontrado em seus pertences
que os ligasse à explosão, mes-
mo sem flagrante ou antece-
dentes – são presas e quase que
instantaneamente vão parar
em presídios.

A Secretaria de Formação da CUT-
RJ abriu inscrições para dois cursos de
formação sindical. O curso Forma-
ção de Formadores – FF é voltado
para dirigentes e funcionários de sin-
dicatos e oposições cutistas que já
atuam nas áreas de educação e for-
mação sindical. Os interessados de-
vem encaminhar a ficha de inscrição
até o dia 4 de abril à secretaria da
CUT-RJ pelo e-mail secretaria
@cutrj.org.br ou pessoalmente.

Parceria com o Sinpro-RioParceria com o Sinpro-RioParceria com o Sinpro-RioParceria com o Sinpro-RioParceria com o Sinpro-Rio
– – – – – Como resultado de uma parceria
com a Escola do Professor do Sin-
pro-Rio, surgiu o curso Os Sindica-

tos e os Movimentos Sociais na cena
sóciopolítica brasileira: Da Resistên-
cia à Ditadura Militar e ao Neolibe-
ralismo aos Impasses e Desafios Atu-
ais”. Serão seis aulas – sempre às
terças, das 18h às 20h30 – abordan-
do temas como marxismo, evolu-
ção histórica do sindicalismo brasi-
leiro, as lutas contra a ditadura e o
neoliberalismo e os desafios atuais
do movimento sindical. Qualquer
pessoa pode participar. Os interessa-
dos devem se inscrever o quanto an-
tes, pois a primeira aula já é no dia
5 de abril. Informações pelo site:
http://www.cutrj.org.br.

Seminário Sr. Dino discute a origem da vida

CUT promove debate em homenagem as mulheres

Quase sempre é necessário
mais tempo para sair do Fun-
dão no fim da tarde do que
para todo restante do percurso
no retorno para casa. Esse é
um dos inúmeros argumentos
dos que não suportam mais os
constantes engarrafamentos
na saída do campus. Tanto que
o tema já virou ponto de pau-
ta nos debates entre os reitorá-
veis. O que fazer?

Os responsáveis pelo trânsito
na Cidade Universitária avaliam
que, além de uma campanha de
educação no trânsito para evitar
que bárbaros atrapalhem mais
ainda o problema andando na
contramão ou invadindo cantei-
ros, é preciso melhorar a opera-
ção nas vias principais e, princi-
palmente, implementar um sis-
tema que permita o acesso ao
campus entre 15h  e 19h30 ape-
nas à comunidade universitária:
“Ontem (dia 24, quando o trân-
sito estava pior do que costume)

Cursos de formação da CUT-RJ

CLAlouros
Manifestações artísticas e

culturais, como performan-
ces teatrais, música, exposi-
ção e poesia, são as ativida-
des programadas no evento
organizado pelo Centro de Le-
tras e Artes em parceria com
suas unidades – Escola de
Música, Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo, Letras e
Escola de Belas Artes – para
receber os novos alunos nos
dias 5, 6 e 7 de abril, das 10h
às 15h.

No dia 31, quinta-feira, às 15h,
no Auditório Leopoldo de Meis, co-
meça a programação deste ano do
Ciclo de Seminários Sr. Dino. O pa-
lestrante será o professor Franklin
Rumjanek, que falará sobre “A Ori-
gem da Vida”.

Os organizadores lembram que,
embora o seminário seja dedicado
aos funcionários, todos são convida-

dos. Ao final, será servido um lanche
natural relacionado ao tema, ao qual
chamaram de “lanche primitivo”,
com a mesa forrada com folhas de
bananeiras, cachos de banana e uva,
água de coco, palmito e frutos.

Será conferido certificado de par-
ticipação. Para mais informações:
mfreire@bioqmed.ufrj.br e
dino@bioqmed.ufrj.br.

Mulheres de Opinião, Mu-Mulheres de Opinião, Mu-Mulheres de Opinião, Mu-Mulheres de Opinião, Mu-Mulheres de Opinião, Mu-
lheres que lheres que lheres que lheres que lheres que FFFFFalamalamalamalamalam

Dia: 29, terça-feira , no auditó-
rio da Central (Av. Pres. Vargas, nº
502, 15º andar).

Temas:Temas:Temas:Temas:Temas: “Mulheres no mundo do
Trabalho” e  “Creches e a falta delas”
Observação:Observação:Observação:Observação:Observação: É necessário confir-
mar a presença.
Mais informações 2204-9307.

A PR-4 realiza evento pela passa-
gem do Dia Internacional da Mulher.
No dia 28, a partir das 10h, no Centro
Cultural Horácio Macedo, será reali-
zada a mesa-redonda “A mulher no
Brasil e suas conquistas na sociedade”.

O público poderá participar de ofici-
nas, aferir sua pressão arterial e glice-
mia capilar. O evento se repete no dia
29, na Escola de Serviço Social da Praia
Vermelha, também a partir das 10h.
Fonte: Agência Ufrj de Notícias

PR-4 comemora Dia Internacional da Mulher

Chega de engarrafamento

liguei para o Grupamento Ope-
racional Tático, para o Batalhão
de Polícia Rodoviária(BPRV) e
para linha Vermelha e não havia
nada de mais. Houve retenção
maior por causa do fluxo de car-
ros”, explicou Sidney Paiva, da
equipe da Prefeitura.

Entre as alternativas que
aponta para o problema, além
da seleção do acesso, uma já está
em funcionamento, que é a pon-
te aberta para a Ilha. Outra, a
ponte estaiada que dará acesso à
Linha Vermelha sentido Zona
Sul, está ainda em obras. E, para
o pessoal que acessa a Linha
Amarela, resta apenas torcer para
que a concessionária melhore
seu sistema, aumentando o nú-
mero de operadores.

Segundo a Prefeitura, a po-
pulação do Fundão tem de pres-
sionar autoridades e responsá-
veis pela operação das vias (cu-
jos congestionamentos refletem
no campus).

Moção de
repúdio

Nós, Trabalhadores em Edu-
cação da UFRJ, manifestamos
nosso repúdio à covarde ação da
Polícia Militar durante a ma-
nifestação contra a presença de
Obama no Brasil, na última
sexta, 18 de março, quando 13
ativistas foram presos por terem
cometido o “crime” de defender
suas ideias em praça pública.

Repudiamos estas prisões, cla-
ramente políticas, e exigimos a re-
tirada das acusações aos ativistas.
Em defesa das Liberdades Democrá-
ticas!
Rio de Janeiro, 24 de março de 2011

Técnicos-AdministrativosTécnicos-AdministrativosTécnicos-AdministrativosTécnicos-AdministrativosTécnicos-Administrativos
da UFRJda UFRJda UFRJda UFRJda UFRJ

Voltamos aos anos de arbítrio?
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Os trabalhadores presentes à
assembleia quinta-feira, 24, de-
cidiram reforçar a mobilização
na UFRJ para então deliberar pelo
indicativo de greve da Fasubra a
partir do dia 28 de março. Tam-
bém elegeram representantes à
plenária da Federação, realizada
no fim de semana, e aprovaram
duas propostas para serem defen-
didas em Brasília.

Inclusão do Plano de Cargo
Único (PCU) na pauta de reivindi-
cações, como um dos eixos centrais
da campanha, e constituição de
uma comissão permanente de mo-
bilização para a greve, com a parti-
cipação de representantes de todas
as bases, foram as propostas leva-
das pela delegação.

ConsensoConsensoConsensoConsensoConsenso
Mais uma vez a discussão que

polarizou a assembleia foi sobre a
necessidade de melhorar a pauta de
reivindicações  e de realização de
uma ampla articulação para envol-
ver, nesta luta, todos os servidores
públicos federais em virtude de
ameaça de congelamento de salá-

Reforço na mobilização
rio, de não concessão de reajuste este
ano e de  terceirização dos HUs com
a MP 520.

Desde o início dos debates em
torno deste ponto, nas assembleias
anteriores, a ideia era acrescentar
um item  à pauta da Federação que
contemplasse exclusivamente a
categoria dos técnicos-administra-
tivos em educação e que fosse
abrangente, como é o caso do des-
vio de função. Finalmente, na
quinta-feira, os trabalhadores che-
garam a um consenso e aprovaram
encaminhar para avaliação da ple-
nária da Fasubra a inclusão do PCU
no  rol de reivindicações.

A UFRJ foi representada na ple-
nária por seis delegados.

Repúdio às prisõesRepúdio às prisõesRepúdio às prisõesRepúdio às prisõesRepúdio às prisões
dos militantesdos militantesdos militantesdos militantesdos militantes
Uma moção de repúdio foi

aprovada pela assembleia e será
encaminhada às autoridades go-
vernamentais pelo SINTUFRJ em
virtude da ação policial arbitrá-
ria e violenta ocorrida na sexta-
feira, 18 de março, contra os mi-
litantes de centrais sindicais e

partidos políticos que protesta-
vam nas ruas do Rio pela pre-
sença do presidente americano
no país. Treze ativistas foram
presos e tiveram sua cabeça ras-
pada. Embora soltos, eles res-
pondem a processo criminal. A
intenção da mobilização é pôr
um fim a isso.

Mobilização - Mobilização - Mobilização - Mobilização - Mobilização - Por delibera-
ção da assembléia, foi criada uma
comissão para continuar a mobi-
lização da categoria na UFRJ.

Encontro jurídico da Fasubra analisa MP 520

“Fiz uma aposta no futuro”
CARREIRA

A cada dia surgem mais casos
de servidores que se esforçaram para
se aprimorar mas esbarram nos li-
mites da carreira. Isso mostra a ur-
gência de retomarmos a luta pelo
cargo único, que vai possibilitar o
crescimento real na carreira.

Doutorando em Psicologia Clí-
nica pela PUC-Rio, mestre em Saú-
de Coletiva pelo Instituto de Medi-
cina Social da Uerj, especialista em
Direitos Humanos pelo Departa-
mento de Filosofia da Universida-
de Federal da Paraíba, especialista
em  Sexualidade Humana pelo
Centro de Educação da UFPB e psi-
cólogo formado também pela
UFPB. Com toda essa formação
acadêmica conseguida com muito
esforço e certa dose de sacrifício,
Sérgio Gomes da Silva, 41 anos,
obteve uma importante conquista
profissional: foi convidado para

atuar no Instituto de Psicologia.
Técnico-administrativo da

UFPB de 1995, Sérgio deixou João
Pessoa em 2005 atrás do sonho de
fazer o mestrado no Rio de Janeiro,
pedindo transferência para a UFRJ.
Auxiliar administrativo, ele traba-
lhou na Escola de Serviço Social
por seis anos. Mas desde o ano pas-
sado, atua como psicólogo na Di-
visão de Psicologia Aplicada do Ins-
tituto de Psicologia.

“Foi um convite do diretor da
unidade que achei muito interes-
sante porque tenho mestrado e es-
tou fazendo doutorado. A unidade
está precisando de profissionais.
Claro que aceitei”, diz ele.

Uma face da história, segun-
do ele, é que o trabalho é edifican-
te. A outra face é que é complica-
da de resolver: o reconhecimento
profissional, que envolve mudan-

ça de leis e o reconhecimento ins-
titucional.

“Essa é a luta dos servidores de
um modo geral. Poderíamos ten-
tar trabalhar por este reconheci-
mento”, diz Sérgio, explicando
que teve noção da dimensão do
problema na UFRJ através das re-
portagens do Jornal do SINTUFRJ.
E ficou espantado com a quanti-
dade de funcionários com quali-
ficação superior à exigência do
cargo original que desempenham
a nova função.

“É óbvio que quem faz a pós-
graduação quer trabalhar dentro
da profissão, e é óbvio que se hou-
vesse possibilidade de concurso pú-
blico no Instituto de Psicologia eu
tentaria. Ou se houvesse a possibi-
lidade de evoluir profissionalmen-
te, sem as amarras da legislação.
Eu estou entre estas estatísticas le-

vantadas pelo SINTUFRJ junto com
a Reitoria. Entre aqueles que têm
salário muito aquém da qualifi-
cação”, reconhece.

Sérgio destaca que essa oportu-
nidade de trabalhar dentro da sua
qualificação veio
na hora exata, no
momento certo.
Mas foi compli-
cada a trajetória
até aqui. “Imagi-
ne sair da minha
cidade no Nordes-
te e vir para gran-
de cidade dar
conta do alto cus-
to de vida. Pri-
meiro foi difícil
em termos de
adaptação, sem

rial. Os três primeiros anos foram
meio complicados. Só agora que
consegui certa estabilidade. Vim
atrás do sonho. Fiz uma aposta no
futuro. Falta o reconhecimento”,
avalia ele.

O encontro jurídico nacional promovido pela Fasubra dias 16 e 17, em Brasília, tratou,
entre outros temas, da medida provisória que cria a empresa brasileira de serviços hospita-
lares. O promotor de justiça Jairo Bisol abordou o impacto da MP no SUS: “Saúde e
Educação não são mercadorias. Sendo assim, a MP 520 estaria privatizando os hospitais
universitários. E a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão, como ficaria?”

A auditora federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e segunda  vice-

presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal, Luciene Pereira, foi
crítica: “O SUS deve continuar sendo público. Os HUs são patrimônio público, fazem parte
da Universidade pelo ensino, pesquisa e extensão que a mesma congrega e não podem sofrer
nenhum tipo de gerenciamento por parte de empresas privadas”.

A Fasubra foi convidada para seminário sobre o tema da Procuradoria-Geral da República,
dias 5 e 6 de abril, o que vai subsidiar medidas que a Federação adotará na luta contra a MP.

ASSEMBLEIA na Reitoria aprecia indicativo de greve e elege delegados à plenária nacional

SERGIO Gomes da Silva
nenhum tipo de
incentivo sala-

Fotos: Cícero Rabello

Plenária aprova intensificar a luta
Participaram da Plenária Nacional da Fasubra, no dia 26

de março, 135 delegados credenciados, 37 entidades de
base credenciadas e direção nacional. A categoria aprovou
dar prosseguimento nas negociações com o governo, realizar
paralisações nas Universidades, organizar caravanas entre
outros encaminhamentos que serão disponibilizados em
breve. A Direção Nacional estará reunida com o Ministério do
Planejamento (MP), no próximo dia 14 de abril, onde levará as
resoluções da Plenária.
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ELEIÇÃO UFRJ

Apresentação e programa

Reitoráveis se enfrentam com auditório lotado
O primeiro debate entre

os quatro candidatos a rei-

tor da UFRJ, terça-feira, 22,

na Praia Vermelha, foi equi-

librado. Os postulantes à

cadeira ocupada por Aloí-

sio Teixeira há oito anos

reivindicaram para si esse

direito amparados em mé-

ritos e títulos acadêmicos e

experiência administrativa,

que todos fizeram questão

de enumerar para o auditó-

rio do CFCH lotado. O mais

econômico na exposição de

currículo foi o ex-decano

do CCJE. Transparência foi

a palavra mais repetida pe-

los debatedores. E, apesar

das alfinetadas na atual ad-

ministração, a maratona de

mais de duas horas teve mo-

mentos de descontração.

Embora um pouco can-

sativa, a dinâmica adotada

pela Comissão Eleitoral e

aprovada pela chapas se

mostrou eficiente. O debate

foi dividido em cinco blocos

e permitiu a participação

da plateia, que fez pergun-

tas por escrito aos candida-

tos. Na réplica e tréplica,

não houve economia de dis-

cursos, muitas vezes acalo-

rados. Os vice nas chapas,

reitor, pró-reitores, prefei-

to, diretores de unidades,

decanos, técnicos-adminis-

trativos, professores e alu-

nos acompanharam a dis-

cussão até o final, às 22h. A

previsão é que, a partir de

agora, a  disputa pelos votos

da comunidade universitá-

ria vai esquentar e que os

próximos debates serão ain-

da mais disputados.

Por ordem de sorteio, o candi-
dato da chapa 20, Godofredo de
Oliveira Neto, iniciou o debate,
que foi mediado pelo integrante
da Comissão Eleitoral, Vitor Iore.
“A experiência me levou a pleite-
ar o cargo”, disse, afirmando que
foi ele quem deu início à implan-
tação dos cursos noturnos na uni-
versidade. Prometeu administrar
com transparência e democracia
interna, promover novas discus-
sões sobre a transferência dos cur-
sos da Praia Vermelha para o Fun-
dão, reestruturar a Comissão In-
terna de Supervisão de Carreira
(CIS) – “porque tranquiliza a ca-
tegoria que complementa o tra-
balho do docente” – e investir na
assistência estudantil para “e es-
tancar de vez com a sangria da
evasão”.

Angelo Pinto, da chapa 99, pro-

meteu transparência, gestão com-
partilhada, alçar a UFRJ ao topo
das universidades se espelhando nas
“grandes daqui e do mundo desen-
volvido”.  Defendeu avaliação da
extensão pela sociedade, para que
as pesquisas sejam direcionadas às
necessidades dos cidadãos, e  bi-
bliotecas por Centro e não por uni-
dades, afirmando que as mais de
40 existentes hoje não são climati-
zadas. Disse que apoia a interiori-
zação da universidade e anunciou
que criará um Conselho de Ilumi-
nados, com a participação de ex-
reitores e professores eméritos.

Alcino Câmara Neto, chapa 12,
afirmou que “um país dependen-
te precisa se qualificar científica
e tecnologicamente para compe-
tir com o mundo”, acrescentando
que é “escandaloso desperdiçar re-
cursos com obras não prioritá-

rias”. Anunciou que,  se eleito,
criará a Pró-Reitoria de Assistên-
cia Estudantil, “porque temos que
ser capazes de atender alunos desi-
guais com igualdade” e porque
quer “fazer justiça ao povo que
nos paga com seus impostos, já
que a universidade não foi criada
para ser um órgão público qual-
quer, mas um espaço de formação
de profissionais e um instrumen-
to de justiça social”. Irá reivindi-
car autonomia financeira – “para
ficarmos livres dos miseráveis pro-
gramas dos sucessivos governos”
– e jurídica para a UFRJ, e reali-
zar “expansão consciente” e criar
cursos como de turismo e arqui-
vologia, inclusive noturnos.

Carlos Levi, chapa 10, afir-
mou que é candidato porque
“está  convencido de que vale a
pena continuar consolidando o

projeto atual de universidade e ir
acrescentando outros”. Uma de
suas metas e lutar pela autono-
mia, “porque jamais teremos
uma universidade plena sem ela
fazer parte integrante da nossa
cultura universitária”. Conside-
rou ainda baixa a integração en-
tre ensino, pesquisa e extensão,
apesar da produção acadêmica
relevante dos últimos anos, e se
comprometeu a prosseguir no es-
forço para romper essa barreira.
Outra prioridade da sua gestão
será a expansão das atividades
acadêmicas e a manutenção per-
manente do processo de avalia-
ção, “para deixar claro quais são
as nossas expectativas e necessi-
dades”. E concluiu: “O período
foi de recuperação orçamentária,
mas há outros desafios a serem
enfrentados”.

Candidatos perguntam
Angelo quis saber de Godofredo quais os

critérios que devem ser usados para a interio-
rização da UFRJ. O candidato aproveitou o
tempo para criticar a presença da Petrobras
na Cidade Universitária: “O Consuni deve dis-
cutir o convênio com a estatal. O que recebe-
mos em troca? As iniciativas têm que ser con-
sultadas. Não houve espaço de discussão com
a comunidade. A questão é muito séria e deve
ser consertada”.

Alcino indagou de Levi sobre o andamento
das obras com as verbas do Reuni. “Elas fazem
parte do Plano Diretor que foi aprovado pelo
Consuni no dia 29 de outubro de 2009. As obras

de menor porte foram desenvolvidas e as de
grande porte precisam de tempo para prepara-
ção de documentação para a licitação”, expli-
cou o candidato. As obras já prontas, segundo
Levi, são: Terminal Rodoviário, a cozinha do
Restaurante Universitário, rede de calçadas e
ciclovia no Fundão e um conjunto de salas de
aula.

Godofredo pediu a Alcino que fizesse um
balanço da atual gestão. O ex-decano elogiou e
criticou: “Acompanhei o movimento de ex-
pansão do MEC e não percebi os limites dessa
expansão. O gargalo está no ensino médio. A
gestão foi de pacificação e diálogo inéditos e

houve avanços importantes na democracia
interna, mas há arranhões, pois percebemos
ainda a república velha. A gestão reformou
bibliotecas e apoiou a Faculdade de Medicina
e o IFCS”.

Levi perguntou a Ângelo o que ele pensava
a respeito das orientações e propostas do Plano
Diretor e suas implicações?” “O PD é bom,
mas para onde ele aponta dentro do estatuto
da UFRJ? Como imaginarmos outros campi
no estado? Isso não ficou claro no PD”, questi-
onou o ex-diretor do Instituto de Química,
que criticou o estatuto da universidade, ao
qual chamou de “colcha de retalhos.”

Angelo da Cunha Pinto
Alcino Câmara

Carlos Levi

Godofredo Neto

Fotos: Cícero Rabello
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ELEIÇÃO UFRJ

Segundo Godofredo Neto, o
Reuni e o PRE dividiram a uni-
versidade e causaram problemas:
falta de professores, salas de au-
las e bibliotecas. Mas disse ser
“radicalmente favorável às ações
afirmativas e disposto a discutir
o aumento da reserva de 20% para
os cotistas”. No entanto, gostaria
que a qualidade das provas ela-
boradas por Brasília tivesse o
mesmo nível da prova produzida
pela UFRJ. E afirmou “que os
recursos que vieram para a assis-
tência estudantil não foram apli-
cados”, porque a UFRJ não cons-
trói alojamentos.

Carlos Levi entendeu que ele
é contra o PRE, mas, no entan-
to, não aponta as falhas e nem
apresenta proposta para a par-

Divergências explicitadas Perguntas com réplica e tréplica revelam
diferenças de concepções entre os candidatos

A comunidade quer saber
As perguntas foram sorteadas aleatoriamente e os candidatos responderam pela ordem inicial de sorteio

ticipação da UFRJ no Sisu e
para reserva de vagas aos egres-
sos da rede pública.

Angelo Pinto afirmou ser favo-
rável à constituinte aprovada pelo
Conselho Universitário e que esta
deveria definir um perfil para rei-
tor da UFRJ: “Oitenta e seis por
cento dos docentes têm doutorado,
portanto, podem ser reitor”. “Ou-
tra questão,” afirmou, “é o aspecto
de gestão: Não seria o momento de
separar Pró-Reitoria de Pesquisa e
de Graduação, como já existe em
outras universidades?  Alcino Ca-
mara defendeu a criação de uma
pró-reitoria dos campi afastados,
como Xerém e Macaé.

Na contramão da históriaNa contramão da históriaNa contramão da históriaNa contramão da históriaNa contramão da história
O reitorável Angelo Pinto con-

cluiu essa rodada afirmando: “Sou
daqueles que acha que 70% docen-
tes, 20% técnicos-administrativos
e 10% discentes é uma boa repre-
sentação. Sou por uma outra uni-
versidade. Sou um democrata como
qualquer um nesta sala”.

Em relação à participação dos
estudantes no Colégio Eleitoral da
universidade, usou a eleição para
reitor em abril para justificar os
10%: “Muitos dos discentes estão
começando o ano letivo agora e
nem sabem que há eleição”. Já em
relação aos técnicos-administrati-
vos disse:  Acho 20% uma boa repre-
sentação”. Por fim falou que “es-
peraria a eleição de reitor para ver a
participação de cada segmento para
mudar ou não de opinião.”

Acusação Acusação Acusação Acusação Acusação – No seu balanço

de gestão, respondendo à  pergun-
ta de Godofredo, Levi assinalou
como positivo os avanços na as-
sistência estudantil e elogiou o
empenho e a cobrança dos do-
centes em favor dos estudantes,
abertura do Restaurante Univer-
sitário e a ampliação de bolsas.
Godofredo elogiou a Ouvidoria-
Geral, prometendo ampliá-la se
eleito for, mas foi duro nas críti-
cas e cobranças: “Por que o res-
taurante do CT não foi aberto?
Por que R$ 4 milhões foram de-
volvidos ? Na época das vacas gor-
das a UFRJ recebeu recursos al-
tíssimos. O que aconteceu?”

“Não sei o que o candidato quer
saber”, respondeu Levi, elevando o
tom. “O orçamento da UFRJ, fruto
de decisão desta administração,

passou a ser discutido e aprovado
no Consuni, como também a pres-
tação de contas. Por essas razões
suponho não seja motivo de sus-
peição por parte do candidato. Re-
torno de recursos? É bom esclarecer
para informar melhor a comuni-
dade”.

Se ganhar a eleição, a priorida-
de para Alcino é remover o entulho
do HU e construir o novo hospital
– “pelo bem da saúde do municí-
pio”. Também proporá uma coor-
denação de ensino fundamental e
médio e a abertura de vagas para os
professores da rede pública do Rio
que não tenham graduação. Já An-
gelo Pinto vai expandir os cursos
noturnos de licenciatura em todos
os campi, priorizando a formação
de professores.

“Um professor que produz
apenas para pontuar quantitati-
vamente contribui para o desen-
volvimento da ciência?”

Godofredo: Godofredo: Godofredo: Godofredo: Godofredo: Com o neolibe-
ralismo acho que a competição e
o individualismo se acirraram e
aparece na universidade com um
número de trabalho que prejudica
outras áreas que têm dificuldade
de publicar, como a das artes. Na
graduação é dramático, não há

critérios de avaliação científica. De-
pende do CEG e CEPEG criarem cri-
térios para as áreas que o mercado
não pede e que são punidas.

“Como falar em expansão se os
cursos criados nesta gestão vivem
no limbo?”

Ângelo:Ângelo:Ângelo:Ângelo:Ângelo: Expansão é importan-
te e a qualificação vem ao longo
do tempo. Como reitor, farei a ava-
liação dos cursos com a participa-
ção discente.

Uma pergunta para todos os candidatos

“Qual  sua opinião sobre a
transferência dos cursos da Praia
Vermelha para o Fundão?”

Alcino:Alcino:Alcino:Alcino:Alcino: Não é algo que será
objeto de deliberação no meu pri-
meiro mandato, porque o crono-
grama de obras está atrasado e te-
mos que repensar por conta de: a
situação mudou e não temos a
bonanza de cursos como no gover-
no Lula; a Ilha do Fundão voltou
de novo a ser um arquipélago com

um lado o CCS e o outro o CT e a
Reitoria. As únicas escolas que irão
para lá são a FAC, decania do CCJE
e a Faculdade de Educação, que já
tinham decidido que iam. Mas
manter aqui (PV) cursos competi-
tivos para as elites é lamentável.
Temos que definir um projeto aca-
dêmico para cá, porque temos aqui
um latifúndio enorme.

“Como o senhor vê a ampli-
ação da administração com téc-

nico-administrativo?”
Levi:Levi:Levi:Levi:Levi:  Aproveito para anun-

ciar Roberto Gambini como pró-
reitor de Pessoal, que acumulou
grande experiência como superin-
tendente de Pessoal, e com isso
amplio a representação dos TAEs
na administração superior, por-
que numa universidade estrutu-
rada deve haver quadros em todos
os segmentos, um processo que se
deve aprofundar e ampliar.

“Como resolver a situação ca-
ótica de transporte no Fundão?

Godofredo:Godofredo:Godofredo:Godofredo:Godofredo: Promovendo
moradia, alimentação, inclusive
creche, assistência de saúde e
transporte nos campi para os es-
tudantes. A revitalização do alo-
jamento e a construção de novos,
em Macaé e Xerém, vão ajudar.

AAAAAngelo: ngelo: ngelo: ngelo: ngelo: “O caos é por exces-
so de transporte; mas fora dos

horários de pico é bom. A Vila
Residencial sim é que precisa
muito mais de transporte do que
nós. Defendo alojamento para
alunos da América Latina e da
África como prioridade. Jorge Gui-
marães do Capes disse que há re-
cursos para isso. Nossa meta é essa.
Quanto aos ônibus no Fundão,
faço reclamação ao prefeito e eles
passam no horário certo.

Alcino:Alcino:Alcino:Alcino:Alcino: “Quem chega e tan-
ta sair às 16h não consegue. De-
corrência em parte pelos ônibus
da Petrobras. Algumas providên-
cias estão sendo tomadas: ponte
que sairá do CT com saída direto
do Fundão para a Linha Verme-
lha. Como combater o caos? Ra-
cionalizar a saída do campus dos
ônibus da Petrobras, porque são
eles os hóspedes; abrir o maior

número de saídas; lutar por uma
linha de metrô, usando a Copa
do Mundo como barganha. A si-
tuação somente melhorará quan-
do exercermos nossa autonomia
e fizermos alianças com as asso-
ciações de moradores.

Levi:Levi:Levi:Levi:Levi: Existem muitas inicia-
tivas em andamento e algumas
concluídas, como o Terminal
Rodoviário,  que organizou o trân-

sito interno e incorporou mais
linhas de ônibus. A saída e a
entrada no portão norte vão con-
tribuir para melhorar o caos, e
a ponte que ligará à Linha Ver-
melha também. A posição geo-
gráfica nos favorece, porque es-
tamos próximos ao aeroporto
internacional, um exemplo é a
linha BRT, que terá estação na
Cidade Universitária.

DEBATE expõe as diferenças político-ideológicas entre os candidatos

Fotos: Cícero Rabello
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MOVIMENTO

A Secretaria de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial (Sep-
pir) lançou no dia 21 uma campa-
nha de conscientização para a
igualdade racial. O evento fez par-
te das comemorações do aniversá-
rio de oito anos da Seppir e do Dia
Internacional pela Eliminação da
Discriminação Racial, instituído
pela Organização das Nações Uni-
das (ONU).

Será uma convocação para a so-
ciedade repensar a questão do respei-
to às diferenças e enfrentar dados
alarmantes como os altos índices de
homicídio contra a população ne-
gra, principalmente jovem.

O dia 21 de março foi escolhido
pela ONU para as comemorações do
Dia Internacional de Luta pela Eli-
minação da Discriminação Racial
por causa do Massacre de Sharper-
ville, em Joanesburgo, na África do
Sul, em 1960. Autoridades abriram
fogo contra o grupo que se manifes-
tava pacificamente contra a Lei do
Passe, que transformava os negros
em estrangeiros dentro de seu pró-
prio país. O Massacre de Shaperville
resultou na morte de 69 pessoas e
feriu 186.

No Dia Mundial de Luta contra a Tuber-
culose, quinta-feira, 24 de março, o Instituto
de Doenças do Tórax (IDT) promoveu um
alerta à comunidade universitária. Cerca de
dez profissionais da unidade, incluindo a
diretora Sônia Figueiredo, distribuíram ma-
terial impresso alertando sobre a doença e
ensinando os caminhos para a cura. O local
escolhido foi o hall da Reitoria, local de
grande movimentação de pessoas.

“A doença existe e precisa ser controlada e
combatida”, alertou a coordenadora do Pro-
grama de Controle da Tuberculose do IDT,
Maria Armanda Vieira. “Ainda mata, mas é
curável, depende da tomada regular dos me-
dicamentos por seis meses”, explicou a médi-
ca. O método mais comum de tratamento é o
autoadministrado: o paciente ingere o medi-
camento em casa, todos os dias.

Mas, segundo a médica, o sistema ideal
de cura da doença é o supervisionado, em que
o paciente vai à unidade ou o Programa de
Saúde da Família vai à casa dele. A UFRJ
adota o sistema autoadministrável, porque a
maioria dos doentes mora longe.  Somente
uma minoria vem ao Fundão.  A tuberculose
é tratada na universidade no IDT e no HU,
mas, recentemente a universidade fez parce-

Governo lança campanha no dia de
combate à discriminação racial

Eliminação da discriminaçãoEliminação da discriminaçãoEliminação da discriminaçãoEliminação da discriminaçãoEliminação da discriminação
Em texto para marcar a passa-

gem da data, a Fasubra lembra que
o Artigo I da Declaração das Nações
Unidas sobre a Eliminação de To-
das as Formas de Discriminação
Racial diz : “Discriminação Racial
significa qualquer distinção, exclu-
são, restrição ou preferência baseada
na raça, cor, ascendência, origem
étnica ou nacional com a finalida-

de ou o efeito de impedir ou dificul-
tar o reconhecimento e exercício,
em bases de igualdade, aos direitos
humanos e liberdades fundamen-
tais nos campos político, econômi-
co, social, cultural ou qualquer ou-
tra área da vida pública”.

O negro no BrasilO negro no BrasilO negro no BrasilO negro no BrasilO negro no Brasil
O Brasil foi a última nação da

América a abolir a escravidão. Entre

1550 e 1850, data oficial do fim do
tráfico de negros, cerca de 3.600.000
africanos chegaram ao Brasil; a for-
ça de trabalho desses homens e mu-
lheres produziu a riqueza do País
durante 300 anos.

Eles trouxeram hábitos, cren-
ças, formas de expressão religiosa e
artística, técnicas de plantio e de
produção; entretanto, a  violência e
a rigidez do regime de escravidão

não permitiam que tivessem acesso
à educação.

Hoje, no Brasil, ainda é possível
ver os reflexos dessa história de desi-
gualdade e exploração.

O dia 21 de março  marca  ou-
tras conquistas da população ne-
gra no mundo: a independência
da Etiópia, em 1975, e da Namí-
bia, em 1990, ambos países afri-
canos, e a inclusão de Zumbi dos
Palmares na galeria dos heróis
nacionais em 1997.

Seminário discutirá desigual-Seminário discutirá desigual-Seminário discutirá desigual-Seminário discutirá desigual-Seminário discutirá desigual-
dades e racismo no Brasildades e racismo no Brasildades e racismo no Brasildades e racismo no Brasildades e racismo no Brasil

Nos dias 30 e 31 de março Brasí-
lia sedia o “Seminário Racismo,
Igualdade e Política Públicas”, rea-
lizado pelo Instituto de Estudos So-
cioeconômicos (Inesc) e UnB.

O objetivo é debater as desigual-
dades e racismo no Brasil e as estra-
tégias e políticas para enfrentar o
problema. Cotas, ações afirmativas,
Estatuto da Igualdade Racial, co-
munidades quilombolas, modelo de
desenvolvimento e racismo institu-
cional são alguns dos temas em dis-
cussão. Detalhes:     www.racismo
.inesc.org.br

REVOLTA DA POPULAÇÃO negra com o Massacre de Shaperville

Foto: Internet

Venha participar da nossa primeira reu-
nião do ano, 5 de abril, às 10h, na subsede do
HU. Os participantes serão recebidos com um
bom café da manhã e muitas novidades.

A Coordenação de Aposentados  e Pensionis-
tas do SINTUFRJ apresentará sua proposta de
trabalho para 2011, reafirmando o compro-
misso de dedicação a este segmento.

Contamos com  sua participação  e inte-
gração na nossa proposta, cujo objetivo tam-
bém passa pela consolidação de um Sindicato
cada vez mais forte e atuante.

Aposentados:
reunião é dia 5

S a ú d eS a ú d eS a ú d eS a ú d eS a ú d e

Tuberculose: doença ainda mata no Brasil

ria com o Programa de Saúde da Família do
Município.

A doençaA doençaA doençaA doençaA doença
No Brasil, cerca de 80 mil estão doentes,

precisando de tratamento, e entre 70 a 90 estão
se tratando. No Estado do Rio de Janeiro, 15 mil
se tratam , e no município,  5 mil. A tuberculo-
se é uma doença infectocontagiosa transmiti-
da pelo ar. O microrganismo causador do mal é
o bacilo de Koch, cientificamente chamado
Mycobacterium tuberculosia.

As bactérias são eliminadas pelo doente
através do espirro, da tosse e da fala, contami-

nando o ar que os outros irão respirar. A trans-
missão ocorre apenas pelo ar.

PrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevenção
Armanda lembra que existe uma vacina, a

BCG que é ministrada de forma geral nas
crianças recém -nascidas  e que protege das
formas graves da doença. Além disso, o HU e
IDT oferecem tratamento preventivo, que é in-
dicado a pessoas com contato com pacientes
tuberculosos, àqueles com doenças imunossu-
pressoras, infecção pelo HIV entre outras indi-
cações, desde que apresentem  prova tuberculí-
nica (PPD) quando reatora.

Nossas oficinas estão à disposição. Participe!
·Patchwork –  às segundas-feiras– 9h às

12h – Subsede HU – Profa. Débora
Pintura em Tecido – às quintas- feiras

– 8h às 16h – Subsede HU – Profa. Fátima
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Ativistas sofrem prisão arbitrária
No dia 18, ao fim da manifesta-

ção em frente ao Consulado dos Esta-
dos Unidos, 13 pessoas foram presas
após um princípio de incêndio, su-
postamente causado pela explosão de
um coquetel molotov. Depois de pas-
sar a noite na cadeia, nove homens
foram levados ao presídio Ary Franco
e tiveram a cabeça raspada. Um me-
nor foi levado a um centro de tria-
gem na Ilha do Governador. Todos
eles, inclusive estudantes da UFRJ, e
Maria de Lourdes Pereira da Silva, de
69 anos, foram considerados pelo juiz
de plantão uma ameaça ao presiden-
te dos EUA.

Maria de Lourdes, conhecida
como vovó tricolor, passava pelo cen-
tro e se juntou ao grupo. Na manhã
seguinte, estava no Bangu 8. Eles pas-
saram mais de 70 horas presos.

“O processo todo é uma aberra-
ção política”, avalia o advogado  cri-
minalista Jorge Bulcão, explicando
que em Direito Penal é preciso que a
autoria fique absolutamente clara, o
que não aconteceu, porque não ha-
via prova de que alguns dos detidos
estivessem de posse de qualquer arte-
fato. O que foi usado para configurar
o flagrante foi a “confissão” dos ma-
nifestantes de que estavam no ato.

Eles tiveram o pedido de liberda-

de provisória negado pelo Ministério
Público e pelo juiz de plantão, por-
que para a Justiça representavam uma
ameaça a Obama.

Soltos no dia 21, os ativistas fo-
ram indiciados, sem qualquer prova,
e o processo segue em Vara comum.

“Nós apresentamos um filme que
mostra que nenhuma dessas pessoas
tinha nada a ver com o arremesso do
coquetel molotov”, disse o crimina-
lista. Mas não foi considerado.

“Estamos tratando aqui de ques-
tões importantes (para o Estado de

Direito), como o devido processo le-
gal, a liberdade de manifestação. O
juiz chegou a dizer que o delito  foi
confirmado pelo fato de as pessoas
‘confessarem’ que estavam na ma-
nifestação. A palavra é essa mesma:
aberração. Porque em Direito Penal
existe o princípio da dúvida e pre-
sunção de inocência”, diz Bulcão,
argumentando que, na medida em
que não se tinha certeza da autoria,
não poderia haver a responsabiliza-
ção individual dos manifestantes
ou manter as pessoas em cárcere.

Que foi uma prisão política, não
há dúvidas. Mas o grau de arbitra-
riedade mostrou a fragilidade do
nosso Estado Democrático de Direi-
to, quando se frustra a expectativa
do cidadão no mínimo das garanti-
as fundamentais.

UFRJ repudia prisãoUFRJ repudia prisãoUFRJ repudia prisãoUFRJ repudia prisãoUFRJ repudia prisão
A sessão do Conselho Universitá-

rio do dia 24 de março aprovou mo-
ção de repúdio à prisão dos manifes-
tantes. Entre os detidos estavam dois
estudantes da UFRJ, mantidos inco-

municáveis durante as 72 horas de
prisão: Gabriel de Melo, da Faculda-
de de Letras, e Tiago Barcelos, da
Faculdade de Direito, foram liberta-
dos na última segunda-feira, à noi-
te, por meio de habeas corpus: “A
prisão de 13 manifestantes, dentre
os quais dois estudantes da UFRJ,
caracterizou-se por arbitrariedade e
truculência inaceitáveis, porque in-
compatíveis com as normas que re-
gem o estado democrático de direi-
to. A detenção dos presos em unida-
des do sistema penitenciário do es-
tado, agravada por períodos de inco-
municabilidade, constituiu exorbi-
tância abusiva de direitos somente
comparáveis àquelas perpetradas
contra cidadãos brasileiros e estran-
geiros durante o regime militar di-
tatorial; já, há muito, suplantado
pela sociedade civil organizada pela
vontade soberana do povo brasilei-
ro”, diz a moção.

Direito sedia ato públicoDireito sedia ato públicoDireito sedia ato públicoDireito sedia ato públicoDireito sedia ato público
A Faculdade de Direito da UFRJ

realiza na quinta, dia 31, às 19h,
no Salão Nobre, ato público em
favor das pessoas presas durante o
protesto. O endereço é Rua Mon-
corvo Filho, 8, Centro. Fonte: Co-
ordcom/UFRJ

Toda quinta-feira, entre 9h e
16h, a subsede no HU se torna o
ponto de encontro de sindicaliza-
das ativas e aposentadas, usuárias e
profissionais dos hospitais, para
uma atividade que abraçam com
prazer, a pintura, nas aulas minis-
tradas pela professora Maria de Fá-
tima de Medeiros.

Durante o ano inteiro, nos úl-
timos cinco anos, a atividade reú-
ne cerca de 30 alunos, que mal
cabem na mesa em torno da qual a
aula é ministrada.

Lá, eles aprendem pintura em
tecido (em toalhas, colchas, len-
çóis, blusas), em tela, em gesso, em
telha, MDF, sabonete, em garrafa
pet, lata, vidro, segundo a professo-
ra, com 25 anos de experiência no
ensino do desenho em um colégio
militar e em estabelecimentos co-
merciais.

A oficina chegou a abranger
pais e pacientes do IPPMG, que
trabalhavam em uma mesa à par-
te com material próprio, com cri-
anças que estavam em tratamen-
to. “Cito a Taís, hoje falecida”, diz
a professora, lembrando que a me-
nina, na época com 11 anos, sofria
de Lúpus terminal e se animava
nos dias da aula, aceitando melhor
o tratamento.

Segundo balanço da Comis-
são do Vestibular da UFRJ, ano
passado houve 92.023 inscritos
para 3.622 vagas. O curso mais
procurado foi o de Gastronomia,
com 115,88 candidatos por vagas,
passando o tradicional curso de
Medicina, com 104,23 candidatos
por vaga.

Os estudantes da primeira tur-
ma do curso de Gastronomia da
UFRJ assistiram na manhã do dia
18, no auditório Professor Rodol-
pho Paulo Rocco, no Quinhen-
tão, aula inaugural em que a di-
retora do Instituto de Nutrição Jo-

Aula inaugural com sabor
de novidade

Protesto no dia 18 contra a visita do presidente estadunidense Barack Obama ao Brasil

Oficina de pintura: presentes que a gente mesmo faz

Celina dos Santos, aposentada,
não perde uma aula, o que ela acha
uma distração muito boa: “Aprendo
tudo. Agora mesmo comecei a fazer
um paninho de prato”, conta, dizen-
do que esse ano pretende frequentar
das 9h às 12h.

Elza Bastos faz o curso     há quatro
anos. “Eu e outras colegas freqüenta-
mos desde o início, há duas gestões
atrás. Acho ótimo, muito bom por-
que em vez ficar em casa à toa faço
cursos, me distraio”, diz ela, assisten-
te em administração e bibliotecária
que se aposentou em 1998.

Modesta diz que apenas tenta fa-
zer os trabalhos, mas sem muito ta-
lento: “Tento aprender. É diferente de
tudo que já fiz. A pintura em tecido é
algo que jamais pensaria em fazer.
Mas é muito bom o convívio com as
colegas. Além da pintura em tecido,

gosto também da que fazemos em
caixinhas e na telha. No final do
ano podermos dar de presente para
familiares e amigas o artesanato
que a gente mesmo faz”. E seus
amigos têm se surpreendido. Di-
zem, segundo conta, não imaginar
que fizesse esse tipo de trabalho.

Izadeth dos Santos Vianna acha
que a oficina é uma excelente tera-
pia. “Aprendi bastante. A professora
tem paciência”, comenta, contando
que já aprendeu a pintar camisetas.
Funcionária do protocolo do HU, dá
uma fugida até a subsede na hora do
almoço pegar os desenhos para seus
trabalhos e naquela horinha tenta
aprender um pouco. Antes, fazia
uma aula oferecida pelo HU, mas
que acabou: “Gostei muito quando
soube que o SINTUFRJ estava ofere-
cendo essa aula”, comemora.

sué de Castro (INJC) da UFRJ, Eli-
ane Fialho, apresentou o curso ino-
vador, e com o diferencial de con-
tar com o elo entre gastronomia e
nutrição.

O bacharelado em Gastrono-
mia, novidade na UFRJ, ensina
não só a preparar alimentos, mas
também a administrar restauran-
tes e a realizar pesquisas na área.
Organizado pelo Instituto de Nu-
trição, o curso tem a duração de
quatro anos. A UFRJ é a quarta
universidade federal e a primeira
no Sudeste a incluir Gastronomia
na sua grade de cursos.

Foto: Internet

Fotos: Cícero Rabello



MST NA UFRJ

UFRJ recebe MST como alunos na graduação
Universidade vai formar a 1ª turma do MST em Serviço Social do Brasil

Numa atitude inédita, a
UFRJ tornou-se a primeira uni-
versidade  do país a ter uma tur-
ma de serviço social formada de
trabalhadores rurais sem terra.
“Um ato de ousadia tão signifi-
cativo quanto o ato de cortar o
arame farpado que preserva o la-
tifúndio nesse país”, comparou
a diretora da Escola de Serviço
Social, Mavi Rodrigues, na aula
inaugural do curso, no dia 16 de
março, em que o destaque eram
as bandeiras vermelhas e as mís-
ticas dos militantes.

São 60 pessoas de 20 estados e
diversos acampamentos, a maioria
mulheres (60%), entre 25 e 30 anos
de idade. Desde 2005 o Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra (MST)
reivindica essa oportunidade, que este
ano se concretizou através de convê-
nio firmado entre a UFRJ e o Progra-
ma Nacional de Educação na Re-
forma Agrária, do Incra. O edital de
ingresso foi publicado em 15 de de-
zembro de 2010 e a seleção constou
de uma redação.

Sonho e realidadeSonho e realidadeSonho e realidadeSonho e realidadeSonho e realidade
O curso terá duração de cinco

anos e a mesma carga horária da
graduação normal em serviço so-
cial na UFRJ. Será ministrado
em etapas: o tempo na universi-
dade é de oito semanas e em rit-
mo acelerado: aulas pela manhã,
tarde e noite, e atividades com-
plementares aos sábados, como
seminários. Enquanto durarem
as aulas, os estudantes ficam
hospedados no Convento Nossa
Senhora de Assunção, em Santa
Teresa. Os meses restantes per-
manecem em suas comunida-
des, no campo, mas desenvolven-
do atividades monitoradas pelos
professores para aprofundar o co-
nhecimento das disciplinas.

A realização do convênio UFRJ
e Incra exigiu grande empenho
do reitor Aloísio Teixeira e da Es-
cola de Serviço Social. Foram vá-
rios os obstáculos político e buro-
crático que precisaram ser supera-
dos. Além de segundo grau com-
pleto, os futuros assistentes sociais
do campo são ex-alunos da Escola
Nacional Florestan Fernandes.

“Nossa presença na univer-
sidade se dá como sujeitos cole-
tivos. Foi assim no primeiro cur-
so Pedagogia da Terra, em 1998,
na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. De lá para cá
foram em torno de 50 turmas
nas mais diferentes áreas do co-
nhecimento e cerca de 3.800 edu-

Qualificar
para intervir

Vanderley Scarabele, 36
anos, casado, pai de um bebê
de 10 meses, veio do assenta-
mento Antonio Conselhei-
ro, no Mato Grosso, onde vive
há mais de dois anos. Sua
mulher, Eloísa Rosa, cursa
licenciatura em educação no
campo, na UnB. “A boa qua-
lidade do aprendizado é que
vai alterar positivamente a
nossa luta. Vamos nos apro-
priar do conhecimento, nos
qualificar para intervir na
realidade. Se a intenção fos-
se nos preparar para o mer-
cado de trabalho, escolhe-
ríamos os cursos clássicos”,
afirmou o militante, ex-
aluno da Escola Nacional
Florestan Fernandes.

Felinto Procópio, 43
anos, o Mineirinho, há 18
anos faz parte do assenta-
mento Che Guevara, no
Pontal do Paranapanema.
Ele coordena o Coletivo Na-
cional de Cultura do MST, é
casado e tem filho. “Esta-
mos aqui para adquirir ins-
trumental teórico para am-
pliar a prática que já conhe-
cemos. A nossa intenção é
sempre melhorar a organi-
zação dos trabalhadores, por
isso estudamos”, disse.

candos graduados. Não estamos
aqui para fazer carreira no serviço
social. Estamos aqui por um sen-
tido e um objetivo bem preciso:
nos apropriarmos do conhecimen-
to, da elaboração científica, que
nos ajude a transformar o mun-
do; a transformar a realidade so-
bre a qual atuamos”, afirmou o
coordenador do MST e da Escola
Nacional Florestan Fernandes, Ge-
raldo Gasparin.

“Como sujeitos coletivos tam-
bém produzimos conhecimento: o
da necessidade e da viabilidade da
reforma agrária, por exemplo”, dis-
se Gasparin, acrescentando: “Por
isso a defesa da reforma agrária
necessariamente implica na luta
contra o agronegócio, que, aliado
ao grande capital nacional e inter-
nacional, impõe um modelo agrí-
cola ainda mais concentrador de
terra, renda e riqueza. Fala-se em
combater a pobreza, no entanto, as

153 milhões de toneladas previstas
para essa safra são para a exporta-
ção. É possível um modelo agríco-
la que priorize o mercado interno,
que produza venenos que não agri-
dam o meio ambiente.”

Para a coordenadora pedagógi-
ca do curso, Maristela Dal Moro, “é
a materialização de uma luta e de
um sonho coletivo ver na Escola de
Serviço Social alunos trabalhado-
res do campo e de movimentos so-
ciais de vários estados”. A represen-
tante do Incra, Rossane Rodrigues,
uma das responsáveis por agilizar
os trâmites burocráticos para via-
bilizar a parceria com a UFRJ, afir-
mou: “É gratificante ver o traba-
lho feito no papel chegar no cida-
dão. Este é o primeiro curso de
âmbito nacional de serviço social.
Os diplomados atuarão como for-
madores de opinião para transfor-
mar a realidade social nos assenta-
mentos. Não podemos aguentar o

avanço do agronegócio e os confli-
tos que vêm ocorrendo”.

“Os que estão aqui não medi-
ram esforços em se disciplinar, por-
que estamos empenhados em cons-
truir um novo modelo de sociedade.
Aqui está todo o investimento que
temos feito nesses últimos anos
como parte de nossos desafios orgâ-
nicos: a nossa militância, a forma-
ção da nossa militância. Para nós
não basta graduar, é necessário for-
mar consciências críticas e transfor-
madoras das pessoas e da realidade”,
complementou Geraldo Gasparin
na apresentação da turma aos pro-
fessores e estudantes da Escola.

A convivência com os sem-ter-
ra tem significado para os estu-
dantes da UFRJ viver uma experi-
ência nova. Antes do início das au-
las tem cantoria, declamação de
um poema, uma mística. Os com-
panheiros do campo esbanjam ale-
gria e vitalidade.

Aula inauguralAula inauguralAula inauguralAula inauguralAula inaugural
“Esta noite marca um mo-

mento muito particular: a in-
vasão da universidade pelos bár-
baros e pobres. E só foi possível
pela luta continuada dos mili-
tantes do MST em criar essa pon-
te com a universidade e o esfor-
ço de professores e de uma reito-
ria com enorme sensibilidade
política e social”, disse o profes-
sor José Paulo Neto, convidado
pela direção da Escola de Servi-
ço Social para dar as boas-vin-
das aos estudantes neste início
de semestre. O mestre avisou aos
sem-terra: “Não se equivoquem.
Aqui não é um espaço livre de
debate. Aqui tem luta de classes.
Não confundam esse pequeno
nicho (a ESS) com o restante da
universidade. O núcleo desta
universidade não é nem o reaci-
onarismo, nem o revoluciona-
rismo, é o nacionalismo.”

ESTUDANTES em busca do conhecimento que ajude a transformar o mundo

JOSÉ Paulo Neto BANDEIRAS vermelhas e místicas eram destaque

Fotos: Cícero Rabello
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