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MP 520 Em audiência pública na Comissão de
Educação e Cultura da Câmara dos Deputa-
dos, a Fasubra voltou a criticar a MP 520/10,
que cria a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares S.A., projeto piloto que, se
aprovado na Câmara dos Deputados, pode-
rá ser estendido para outros setores do
serviço público federal. PÁGINA 3

Dia 11, quarta-feira, às 14h, no auditório do Quinhentão, no CCS
Pauta: Informes e eleição de delegados à Plenária da FasubraASSEMBLEIA GERAL

Seminário no HU discute
assédio moral

A Divisão de Recursos Humanos do Hospital Universi-
tário organizou uma série de palestras, nos dias 3, 4 e 5 de
maio. PÁGINAS 4 E 5

Técnicos-administrativos
em ação no CEG

Os técnicos-administrativos em educação conquis-
taram espaço e respeito nos fóruns de decisão e elabora-
ção de políticas acadêmicas e administrativas da uni-
versidade. PÁGINA 7

Reunião do
GT-Segurança

Dia 13/5, às 10h, na subsede do HUDia 13/5, às 10h, na subsede do HUDia 13/5, às 10h, na subsede do HUDia 13/5, às 10h, na subsede do HUDia 13/5, às 10h, na subsede do HU
Pauta: Segurança na UFRJ, Organização do Encon-

tro Interno de Segurança.

Empresa é piloto para
privatização de outros setores
Empresa é piloto para
privatização de outros setores

2ª Caminhada Noturna
do 13 de Maio

A CUT-RJ está promovendo pelo segundo ano consecuti-
vo a Caminhada Noturna do 13 de Maio, na zona portuária
do Rio. Neste dia, em 1888, foi assinada a Lei Áurea pela
princesa Isabel, pondo fim, pelo menos oficialmente, à
escravidão.

A caminhada começará no Cais do Valongo (Praça
Barão de Tefé), às 17h, e seguirá até o Instituto Pretos Novos
(IPN), onde será servido um caldo de feijão.

A Zona Portuária (que inclui a Gamboa, Saúde e outras
áreas) foi a região que recebeu grande contingente de afri-
canos, trazidos para serem escravizados. Após a Abolição,
subiram o morro, formando os quilombos modernos.

A região receberá investimentos por causa da Copa de
2014 e das Olimpíadas de 2016, e a CUT pretende fazer com
que governos e empresas envolvidas garantam que os traba-
lhadores negros sejam beneficiados com a geração de em-
prego e renda e acesso a habitação, além de garantirem que
a memória da presença negra no Rio seja preservada.

Foto: Divulgação
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Atenção amigos da melhor
idade: a nossa próxima reu-
nião será no dia 24 de
maio, às 10h, na subse-
de sindical do HU. Está
confirmada a presença
da fisioterapeuta Maria
de Lourdes do Carmo Pe-
reira, que abordará a qua-
lidade de vida após a apo-
sentadoria.

Feira de ArtesanatoFeira de ArtesanatoFeira de ArtesanatoFeira de ArtesanatoFeira de Artesanato
A Coordenação de Aposentados

e Pensionistas fará no mês de maio
uma exposição dos trabalhos con-
feccionados pela Oficina de Arte-
sanato. Aguardem.

DOIS PONTOS
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CP-Pro já está
em atividade

O programa de acompanha-
mento processual já pode ser aces-
sado pelo público.

A partir desta semana, servi-
dores com ações junto ao De-
partamento Jurídico Cível (De-
jur Cível) vão poder acompa-
nhar o andamento do processo
de seu computador pessoal, atra-
vés do sistema CP-Pro. Este é
mais um serviço oferecido pelo
SINTUFRJ, municiado regular-
mente com novas informações
pelos profissionais do Departa-
mento. O Dejur Cível está
enviando –  gradativamente –
cartas aos sindicalizados infor-
mando login e senha para per-
mitir a consulta às informações.

Para acessar, basta o servi-
dor entrar no site do SINTUFRJ
(www.sintufrj.org.br), localizar
a caixa de acesso ao CP-Pro e
digitar seu login e senha. As-
sim, será redirecionado para o
site, onde deve clicar no link
“andamento processual” para
obter informações sobre o anda-
mento do seu processo.

Plantão do
Dejur no HU
Plantão trabalhista – Plantão trabalhista – Plantão trabalhista – Plantão trabalhista – Plantão trabalhista – Está
suspenso temporariamente na
subsede sindical do HU (às ter-
ças-feiras, das 8h às 12h), em
virtude de licença da profissio-
nal destacada para o plantão.
Plantão cívelPlantão cívelPlantão cívelPlantão cívelPlantão cível - O atendimen-
to do plantão cível na subsede
do HU, às quintas-feiras, de 9h
às 12h, segue normalmente.

Reunião dos
aposentados

Mundo do trabalho Adriana
Calcanhoto na
Letras

O Núcleo Interdisciplinar de Es-
tudos da Mulher na Literatura rece-
be Adriana Calcanhoto no projeto
Encontro com as Escritoras. Será dia
17 de maio, às 11h, no auditório G1
da Faculdade de Letras.

Continuam abertas as ins-
crições para os cursos de Ikeba-
na e Escultura em Legumes, Fru-
tas, Verduras e Mesa de Frios.
Elas deverão ser feitas na subse-
de do HU no horário das 8 às 17
horas. Os cursos são abertos a

todos os sindicalizados.
Ikebana –Ikebana –Ikebana –Ikebana –Ikebana – Às quartas-feiras,

de 9h às 12h (subsede no HU).
Escultura em Legume,Escultura em Legume,Escultura em Legume,Escultura em Legume,Escultura em Legume,

Frutas, Verduras e Mesa deFrutas, Verduras e Mesa deFrutas, Verduras e Mesa deFrutas, Verduras e Mesa deFrutas, Verduras e Mesa de
Frios –Frios –Frios –Frios –Frios – Às terças-feiras, das 9h
às 16h (subsede no HU).

Novas Oficinas

Formação da CUT-RJ – Programação de maio

Organização e Representação
Sindical de Base

Os cursos de Organização e Representação Sindical de
Base já estão com as inscrições abertas. Elas devem ser
feitas por sindicatos filiados à CUT ou oposições reconhe-
cidas através do e-mail formacao@cutrj.org.br ou do
telefone 2196-6700 até 18 de maio.

Promovido em parceria com o Sise-
jufe. Serão 12 aulas até o dia 25 de julho,
sempre às segundas-feiras, às 19h, na sede
do Sisejufe (Av. Presidente Vargas, 509,
11º andar). As inscrições permanecem
abertas através do e-mail formacao@
sisejufe.org.br e do telefone 2215-2443.

Trabalhadores sindicalizados a sin-
dicatos ou federações filiados (as) à
CUT pagam R$ 50,00 por mês. Outros
trabalhadores pagam R$ 80,00 por mês.
Mais informações: roberto@sisejufe.
org.br ou professorheldermolina@
gmail.com.

Promovido em parceria com o
Sintrasef e o Sisejufe. Serão debatidos as-
suntos como negociação coletiva, estrutu-
ração das carreiras, política de pessoal e
gestão de pessoas no serviço público fede-

ral em nove palestras durante três semanas,
sempre às terças, quartas e quintas-feiras, às
18h, no auditório do Sintrasef (Avenida 13
de Maio, 13, 10º andar – Grupo 1007, Cen-
tro). Informações: 2220-8049 ou 2215-2443.

Curso Marx e marxismos – História, teoria e política

Seminário “Gestão de Pessoas no
Serviço Público”

Curso de Restauração de Móveis
Inscrição: Inscrição: Inscrição: Inscrição: Inscrição: 2 a 20 de maio
Período:Período:Período:Período:Período: 24 de maio a 16 de agosto de 2011 – (2ª turma)
Dias e horários:Dias e horários:Dias e horários:Dias e horários:Dias e horários: terças e quintas-feiras, das 8h às 17h.
Público-alvo: Público-alvo: Público-alvo: Público-alvo: Público-alvo: Servidores que ocupam cargos de marceneiros e/ou

aqueles que desejam se qualificar na manutenção de patrimônio
artístico-cultural

Pré-requisito: Pré-requisito: Pré-requisito: Pré-requisito: Pré-requisito: ensino fundamental
Ambiente organizacional:Ambiente organizacional:Ambiente organizacional:Ambiente organizacional:Ambiente organizacional: Infraestrutura
Carga horária:Carga horária:Carga horária:Carga horária:Carga horária: 180 horas
Local:Local:Local:Local:Local: Prédio da Reitoria – sala 226 – Oficina Metal Madeira
Número de vagas: Número de vagas: Número de vagas: Número de vagas: Número de vagas: 30
Contato:Contato:Contato:Contato:Contato: DVDE: Prédio da Reitoria – sala 822 – 8º andar – Tels.:

2598-1845 ou 2598-1846; Polo da PR-4: Prédio do LNCC (em frente à
Subprefeitura da Praia Vermelha) – Tels.: 2295-5449 ou 3873-5095

A CUT-RJ, através de sua Se-
cretaria de Relações do Trabalho,
vai realizar o curso Relações Jurí-
dicas no Mundo do Trabalho, des-
tinado a militantes e dirigentes
cutistas e a trabalhadores sindica-
listas de um modo geral.
Período: Período: Período: Período: Período: 25/5 a 28/6
Temas: Temas: Temas: Temas: Temas: Contratos de Trabalho,

Introdução ao Direito do Tra-
balho ,  Jo rnadas  e  Di re i to
Previdenciário
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:
trabalho@cutrj.org.br
Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: R$ 150,00
Local: Local: Local: Local: Local: Auditório da CUT, às 18h
(Av. Presidente Vargas, 502, 15º
andar, Centro)

A Secretaria de Formação da
CUT-RJ promoverá evento no dia
16 de maio para apresentar aos sin-
dicatos cutistas a Rede Vida Viva.
Será no auditório do Sisejufe (Av.
Presidente Vargas, 509, 11º andar),
às 18h.

Os organizadores explicam: “A
Rede Vida Viva pretende construir
uma nova abordagem da relação
vida, saúde e trabalho, levando a
reflexão dos trabalhadores sobre as
consequências do trabalho para sua

saúde e sua vida. Para isso, é preci-
so potencializar a ação sindical e a
organização dos trabalhadores no
local de trabalho. Essas são as con-
dições imprescindíveis para cons-
truirmos estratégias efetivas que
modifiquem o grave quadro atual
de adoecimento dos trabalhadores.
A Rede Vida Viva produz recursos
formativos e novos dispositivos de
comunicação que estimulem cada
vez mais a aproximação entre sin-
dicatos e suas bases”.

Boletim
eletrônico

Pedimos aos leitores
que recebem nosso bole-
tim eletrônico que façam
novo cadastro no site do
SINTUFRJ. Isto porque es-
tamos reformulando o
banco de dados do mai-
ling do Sindicato.

CUT-RJ apresenta Rede Vida Viva

O plantão será às sex-
tas-feiras de 10h às 13h. O
atendimento será agenda-
do previamente. Em breve
divulgaremos como será
feito o agendamento.

A Caixa Econômica Federal
ajuizou ação rescisória (núme-
ro 2004.02.01.011367-9) com o
objetivo de rediscutir ação judi-
cial de expurgos do FGTS já ga-
nha por um grupo de servidores
que foram assistidos por advo-
gados particulares.

Caso tenha recebido man-
dado de citação por oficial de
Justiça desta ação rescisória, ou
venha a receber, a orientação do
SINTUFRJ é que o servidor pro-
cure os advogados responsáveis,
cujos nomes estão disponíveis
na secretaria do SINTUFRJ.

Ação Judicial da
CEF contra
servidores

Em breve:
Plantão Trabalhista
no IFCS

Foto: Cícero Rabello
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MOVIMENTO

Governo insiste em aprovar MP-520

A diretoria do Hospital Uni-
versitário da Universidade de
Brasília entregou no dia 2 de
maio um pedido de demissão
coletiva em função da MP 520.
A carta, assinada pelo diretor-
geral, Gustavo Romero, pela di-
retora de Serviços Assistenciais,
Elza Noronha, pela diretora de
Ensino e Pesquisa, Maria Ima-
culada Junqueira, informa a
existência de uma divergência
ideológica e prática entre o rei-
tor e os diretores do hospital em
relação à MP.

Segundo Gustavo Romero,
a decisão foi tomada diante da
posição da reitoria da UnB de
ser a favor da MP sem discutir
com o conselho universitário e
sem debater com a base. “Não
posso ser conivente com este
momento histórico diante de
uma decisão que pode mudar a
caracterização dos HUs dentro
da universidade brasileira e o
seu caráter de ensino, pesquisa
extensão. E a decisão da demis-
são foi de toda a equipe”, disse
Romero. Ele deu a explicação
na audiência pública na Comis-
são de Educação e Cultura da
Câmara de Deputados.

Para a coordenadora do SINTU-
FRJ, Vânia Glória, que acompanhou
a audiência, o momento é de muita
atenção, organização e manifesta-
ção política. “Parece-me que a MP
tem que ser aprovada a qualquer
preço. Então, precisamos acompa-
nhar de perto o resultado do relató-
rio final – acho que acabou ficando
uma colcha de retalhos diante das
mudanças anunciadas pelo relator
para dizer que as nossas reivindica-
ções foram contempladas –, pois a
questão é muito mais ampla do
que o debate apenas sobre a ótica
do privado”. A dirigente, no entan-
to, acredita no poder de mobiliza-
ção contrário. “Podemos reverter
esse quadro desfavorável, mas pre-
cisamos de muita mobilização”.

A audiência pública sobre a MP
520 foi realizada dia 3 de maio na
Comissão de Educação e Cultura
da Câmara dos Deputados a pedido
dos deputados Alice Portugal
(PCdoB-BA) e Rogério Marinho
(PSDB-RN). Os parlamentares ava-
liam que é preciso mais debate so-
bre a MP e sobre a criação da EB-
SERH. A discussão durou três ho-
ras, e foi acompanhada pela dire-
toria nacional da Fasubra e por
sindicatos filiados (como o SIN-
TUFRJ, Sintifes-GO), estudantes
universitários, professores e centrais
sindicais. Além dos deputados, a
mesa da audiência foi composta

pelo secretário do MEC, Luiz Cláu-
dio Costa, pelo representante da
Abrahue, Gustavo Romero, por João
Baptista de Souza (Andifes) e Leia
Oliveira (Fasubra).

O ex-diretor do Hospital Univer-
sitário da Universidade de Brasília,
Gustavo Romero, representante da
Associação Brasileira de Hospitais
Universitários de Ensino (Abrahue)
destacou a ausência do debate e de-
cisão democrática no processo de
melhoria da gestão dos HUs e protes-
tou ante a imposição da MP. “Os
HUs estão muito vulneráveis, ao sa-
bor das decisões. Os hospitais são os
que foram menos ouvidos e con-
templados em suas avaliações”, de-
clarou.

A coordenadora-geral da Fasu-
bra, Leia Oliveira, disse que a MP
não vai resolver o problema dos ter-
ceirizados, assim como criará mui-
tos problemas. “A própria forma de
seleção pública é inconstitucional,
pois o ingresso no serviço público é
por concurso público”. A dirigente
afirmou que o MEC não fez discus-
são com a base e lamentou a posi-
ção do governo. “Vivencio um mo-
mento em que o novo governo tra-
balha com a lógica da privatização.
Mesmo que não seja privatização, o
raciocínio é privado, a lógica do fi-
nanciamento é privada”.

João Baptista informou que a
Andifes não tem posição contra ou

a favor, mas que a Andifes não abre
mão da garantia da autonomia
universitária e da manutenção do
ensino, da pesquisa e da extensão
nos hospitais universitários. Ele
defendeu a qualidade do ensino e a
consequente formação dos profis-
sionais de saúde, realizada nos HUs.

“Precisamos nos soltar das
amarras do passado e vislumbrar
novas possibilidades de gestão”,
defendeu o relator da medida, Da-
nilo Fortes.

A deputada Alice Portugal, por
sua vez, pediu a retirada de pauta
da MP a fim de melhor discutir a
questão e achar o melhor caminho
para a solução dos problemas en-
frentados pelos HUs.

O deputado Rogério Marinho,
apesar de dizer não ter nada contra
a privatização, revelou que o PSDB
é contra a MP 520, justificando
que ela fere a democracia e a auto-
nomia universitárias.

Os deputados Newton Lima (PT-
SP), Marconi (PT-RS) e José Linha-
res (PP-CE) defenderam a medida
provisória. Os deputados Marcus Pes-
tana (PSDB-MG), Professora Dori-
nha (DEM-TO) e Erika Kokay (PT-
DF) defenderam a necessidade de
mais tempo para discutir.

O secretário Luiz Cláudio Cos-
ta anunciou sua disposição: “Saio
daqui mais convencido da necessi-
dade de aprovação da MP 520”.

MP provoca
primeira baixa

Plenária discute
negociação

A plenária nacional da Fa-
subra, dias 13 e 14 de maio, na
UnB, vai avaliar as negociações
em curso no ponto de análise de
conjuntura. Este é um dos itens
de pauta, que incluem ainda:
informes de base, informes da
direção nacional, mandato da
atual direção nacional da Fede-
ração, XXI Confasubra e enca-
minhamentos.

No dia 4 de maio foi realizada a
primeira reunião de negociação da
Fasubra com o Ministério do Plane-
jamento, representado pelo secretá-
rio de Recursos Humanos, Duvanier
Paiva, para debater a pauta específi-
ca da Fasubra sobre racionalização
de cargos da Carreira (como a unifi-
cação dos cargos de mesma deno-
minação e escolaridade) e a resolu-
ção do vencimento básico comple-
mentar (VBC) absorvido em 2006.

A Federação cobrou uma posi-
ção política do ministério sobre as
reivindicações. Duvanier afirmou
que o ministério vai propor uma
saída legal para a resolução do VBC

e que existe disposição para a solu-
ção do problema.

Nos  próximo dia 10 voltam à
mesa os temas VBC, aposentadoria,
racionalização e Anexo IV (sobre
incentivo à qualificação), e no dia
25 de maio, benefícios e ações ju-
diciais.

Comissão NacionalComissão NacionalComissão NacionalComissão NacionalComissão Nacional
Na reunião da Comissão Na-

cional de Supervisão da Carreira,
dia 28 de abril, foi discutido o rela-
tório do grupo de trabalho sobre
racionalização de cargos.

Os representantes do MEC apre-
sentaram destaque global ao docu-

mento, justificando que não tem
acordo com a proposta da Fasubra
de revitalização de cargos extintos
ou passíveis de terceirização.

O representante do MEC, Mar-
co Aurélio, solicitou da Fasubra
uma avaliação sobre a criação de
cinco macrocargos (algo como um
macro cargo para cada nível de clas-
sificação). A Federação informou
que não tinha deliberação sobre o
assunto e que a proposta deveria ser
detalhada.

A discussão continua em nova
reunião dia 2 de junho.

O relatório está no site
WWW.fasubra.org.br.

Reunião no
MPOG inicia
negociação

Em audiência,
representante do MEC
ratifica a necessidade
de aprovação da MP
520, mesmo diante dos
argumentos de entida-
des e parlamentares.

A MP 520 que autori-
za o Poder Executivo a
criar a Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospi-
talares S. A. (EBSERH)
foi discutida em audi-
ência pública na Câ-
mara dos Deputados
com veemente defesa
do secretário nacional
do Ensino Superior do
MEC, Luiz Claúdio
Costa. O governo quer
aprovar a MP a qual-
quer custo, e trabalha
para uma aprovação
rápida no Congresso
Nacional.

HOSPITAL Universitário da UnB: diretoria entregou pedido de demissão coletiva contra posição da reitoria, favorável à MP 520
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Foto: Divulgação
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DEBATE

Assédio moral na pauta da UFRJ
Debate no HU põe o tema e a saúde do trabalhador em evidência na universidade

A iniciativa de realização do
1º Ciclo de Debates sobre Assédio
Moral e Saúde, na Semana do Tra-
balhador, foi do Serviço de Treina-
mento e Desenvolvimento da Divi-
são de Recursos Humanos (STD/
DRU-HU) do HU, em resposta a
uma demanda dos próprios profis-
sionais da unidade hospitalar.

De 3 a 5 de maio, os trabalha-
dores do HU assistiram a palestras e
participaram de debates sobre os
temas. O evento ocorreu na própria
unidade, no auditório do 11º an-
dar. Depoimentos de ex-vítimas de
assédio moral e apresentações tea-
trais ilustraram os três dias de even-
to.

Assédio moral e a DVSTAssédio moral e a DVSTAssédio moral e a DVSTAssédio moral e a DVSTAssédio moral e a DVST
No primeiro dia da atividade, a

assistente social Valéria Gomes ex-
pôs o passo a passo do atendimento
oferecido pela Divisão de Saúde do
Trabalhador (DVST) ao funcioná-
rio assediado moralmente na UFRJ.
“O assédio moral na DVST tem sua
acolhida inicial através do serviço
social, que avalia as queixas, e,
quando verifica que podem ser ca-
racterizadas como assédio moral,
encaminha o servidor para o advo-
gado do sindicato (SINTUFRJ).
Além disso, a DVST orienta o traba-
lhador a anotar com detalhes os
fatos ocorridos, incluindo local,
dia, hora, situação que gerou o as-
sédio, bem como os colegas que
possam atestar o fato ocorrido, en-
tre outros dados”.

Outra providência que cabe à
DVST, dependendo do caso, é enca-
minhar o trabalhador para licença
médica, como também para aten-
dimento psiquiátrico e/ou psicoló-
gico, através do convênio que a Di-
visão mantém com o Instituto de
Psiquiatria da UFRJ (Ipub). E fa-
zer visita ao local de trabalho para
conversar com a chefia. “Estes são
os procedimentos iniciais, já que
cada situação é particular e pode
ter desdobramentos diferenciados”,
lembrou a assistente social.

Ética do servidor públicoÉtica do servidor públicoÉtica do servidor públicoÉtica do servidor públicoÉtica do servidor público
“Assédio moral é falta de éti-

ca”, afirmou categoricamente a
professora do Instituto de Pós-Gra-
duação e Pesquisa da UFRJ, Heloi-
sa Leite, uma das palestrantes do
segundo dia do Ciclo de Debates no
HU. “Acho que a gente briga muito
pouco, por exemplo: temos o me-
lhor Código do Consumidor, mas
pouca gente faz o código funcio-
nar. Temos que brigar mais. Brigar
com a Reitoria por instrumentos
legais de combate ao assédio mo-

ral. A legislação vigente exige uma
comissão de ética na UFRJ, mas
que esta seja designada pelo Conse-
lho Universitário”, afirmou.

A palestrante e ex-pró-reitora
de Pessoal na gestão de Nelson Ma-
culan contou que “aos 23 anos foi
assediada horrores e não adoeceu
por sorte”. Para ela, a relação é
direta entre o bullying e o assédio
moral. Na visão de Heloisa, existe
um afrouxamento generalizado da
nossa ética em todos os níveis e
classes sociais. Mas, no passado, isso
ocorria somente na alta classe, hoje
não. Ela propõe a realização de pa-
lestras sobre ética em todas as uni-
dades acadêmicas: “A gente tem
que pôr isso (ética) na cabeça dos
jovens”, disse.

Na concepção da professora, o
servidor público ético é aquele cu-
jas ações pessoais e profissionais
objetivam servir ao bem comum.

O assédio moral como
uma das mais perversas vio-
lências no trabalho foi iden-
tificado a partir da década de
1970, junto com as mudan-
ças ocorridas no mundo que
elevaram os níveis de compe-
tição entre os trabalhadores
para atender às exigências pa-
tronais de maior produtivida-
de. Abusos se multiplicaram
em nome de cumprimento de
metas, levando os trabalha-
dores a adoecerem, a diminui-
rem o desempenho e a terem
problemas com a família.

A psicóloga do Instituto de Es-
tudos em Saúde Coletiva (Iesc),
Luciene Lacerda, apresentou um
resumo do resultado da pesquisa
sobre assédio moral realizada por
bolsistas sob a coordenação de um
grupo de pesquisadoras da unida-
de, com o apoio da PR-4 e do
SINTUFRJ, nos hospitais univer-
sitários da UFRJ, entre 2006 e 2010.
Somente após analisados todos os
dados e devolvido o resultado aos
pesquisados será publicada em li-
vro a conclusão do trabalho.

A pesquisa na UFRJ foi inspi-
rada no Quarto Inquérito Euro-
peu sobre Condições de Trabalho,
de 2005, e os HUs foram os esco-
lhidos pelo fato de ainda persistir
nos hospitais a hierarquia rígida
de poderes, gerando conflitos nas
relações de trabalho. A Organiza-
ção Internacional do Trabalho
(OIT) e a Organização Mundial
da Saúde (OMS) têm provas de
que é na área da saúde onde
ocorre mais violência contra os
profissionais.

Causou espanto dois dirigen-
tes de HUs não permitir a realiza-
ção da pesquisa, que por isso foi
feita em apenas seis unidades. Dos
profissionais abordados, a maior
resistência ocorreu entre os médi-
cos, que alegavam ter muito a fa-
zer para não responder ao questio-
nário. Ao todo foram pesquisados
863 trabalhadores. A grande maio-
ria não sabia o que era assédio mo-
ral e como proceder se fossem asse-
diados. Mas 7% dos pesquisados so-
freram assédio de chefias, e a pes-
quisa revelou que a maior incidên-
cia é na enfermagem, onde há mais
hierarquia.

Luciene esclareceu que 7% es-
tão dentro da média mundial de
casos de assédio moral nas organi-
zações de trabalho. Mas uma das
hipóteses levantadas pelas pesqui-
sadoras é que quem se recusou a
responder às perguntas era vítima
desse tipo de agressão. Outros não
quiseram participar por desconfiar
do sigilo das informações prestadas
e temerem retaliações, ou acredita-
rem que “não adiantaria de nada”.

Embora esse não fosse o obje-
tivo do trabalho, alguns casos de
assédio moral revelados foram en-
caminhados pelas pesquisadoras
para uma solução.

LUCIENE Lacerda

Assédio moral é
violência no trabalho

“Se a universidade não es-
tancar a violência existente,
está praticando o suicídio aca-
dêmico e administrativo”,
afirmou a psicóloga do Iesc,
Luciene Lacerda, em relação
ao assédio moral praticado na
instituição. Como uma das co-
ordenadoras da pesquisa rea-
lizada nos HUs, ela informou
que o objetivo é que o traba-
lho tenha desdobramento e
que a Comissão de Ética a ser
criada seja resolutiva, e que
esta passe pelo Conselho Uni-
versitário.

INICIATIVA do DRH-HU atende à demanda dos trabalhadores

GRUPO de teatro do SindJustiça-RJ encena o assédio moral

PPPPPesquisa do Iescesquisa do Iescesquisa do Iescesquisa do Iescesquisa do Iesc

Fotos: Cícero Rabello
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DEBATE

A proposta é aprovar resolução no Consuni
Assédio moral será tratado com ações institucionais, a favor do assediado e contra o assediador

Noemi Andrade, coordenadora-geral do
SINTUFRJ, participou do debate com Roberto
Gambine. A dirigente fez um relato das ações
da Fasubra contra o assédio moral e da partici-
pação do Sindicato na pesquisa do Iesc.

“Nossa atuação começou em 2005, com a
norma regulamentadora do Ministério do
Planejamento, que tratava de saúde do tra-
balhador e benefícios, e nós incluímos o
assédio moral (na parte de saúde do traba-
lhador). Mais tarde o desdobramento foi a
criação do Manual de Saúde Ocupacional,
as Instruções Normativas da Saúde Com-
plementar e no seminário sobre assédio
moral.  Nessa época, os sintomas na categoria
de assédio moral não eram tratados como
patologia, até que surgiu o Iesc”, disse Noemi.

Segundo Noemi, na aplicação das pesqui-
sas as pessoas começaram a se identificar como
vítimas de assédio moral. O SINTUFRJ entrou
com a assessoria jurídica, mas a única solu-
ção nessa época para o problema era mudar o
assediado de local de trabalho, enquanto a
chefia, o assediador, permanecia,  e fazendo a
mesma coisa.

A proposta da Administração Central para
enfrentar o problema do assédio moral na UFRJ
foi levada ao evento pelo superintendente de
Pessoal, Roberto Gambine. Consiste na aprova-
ção, pelo Conselho Universitário, de uma reso-
lução que permitirá à universidade agir insti-
tucionalmente, tanto a favor do assediado como
contra o assediador.

“Há alguns anos a PR-4 levantou o debate
sobre o tema. Mas como admitir a existência de
assédio moral na UFRJ?”, perguntou Gambine.
O primeiro passo nessa direção foi apoiar a
realização da pesquisa do Iesc, que se tornou
um aliado da PR-4 na discussão de como fazer
depois de constatada a prática de assédio moral.

PropostasPropostasPropostasPropostasPropostas
Uma comissão composta por representan-

tes de vários setores da PR-4, Iesc e DVST elabo-
rou um conjunto de ações, que Gambine le-
vou para o debate, caracterizando o assédio
moral e definindo os atos administrativos a
serem aplicados aos assediadores. Agora, Gam-
bine propõe a ampliação desse grupo de traba-
lho, com a inclusão das entidades sindicais e
da Ouvidoria da UFRJ. Para criar um ambien-
te político propício para a aprovação da reso-
lução no Conselho Universitário, ele pretende
que o debate sobre o tema seja aberto à comu-
nidade universitária.

“Tem que ser uma resolução do Consuni,
porque suas decisões têm efeito de normas e
nenhuma gestão que assuma a universidade
poderá desconhecê-la”, reafirmou o superin-
tendente.

Outra medida que propôs foi a realização
anual, sempre no mês de maio, da Semana do
Trabalhador, quando a universidade se abriria
para discutir as relações de trabalho e a saúde
dos funcionários, com o objetivo de avançar nas
ações práticas.

No último dia do Ciclo de Debates, quando o
SINTUFRJ participou da mesa, mais trabalhado-
res se sentiram à vontade para assumir que foram
vítimas de assédio moral, alguns até revelaram
detalhes do drama vivido. De acordo com os
relatos, uma única chefia no HU praticou assédio
moral contra cinco trabalhadores. Outros tantos
foram assediados por uma única Divisão.

“As práticas de assédio são muito recorren-
tes no serviço público devido à estrutura de
hierarquia e disciplina, e da permanência do
assediado e assediador. Por isso proponho a
desvinculação da ação de combate ao assédio
moral da administração, e que esta tenha força
e eficácia político-institucional e seja perma-
nente”, frisou Roberto Gambine.

AtitudesAtitudesAtitudesAtitudesAtitudes
Gambine considera importante que o tra-

balhador assediado seja retirado do ambiente
de trabalho onde a violência ocorre. “Defendo
que a retirada (do funcionário (a)) na marra, à
revelia do diretor da unidade, embora qualquer
ação da Reitoria possa ser interpretada como
intervenção”, observou o superintendente de

SINTUFRJ busca saída legalImpunidade X recorrência
“Existe uma proposta do Ministério

do Trabalho de transformar o assédio mo-
ral em acidente de trabalho. A nossa preo-
cupação é que somente a  empresa  seja
punida e o assediador  continue com as
suas práticas nocivas no trabalho”, res-
saltou Noemi. Ela também manifestou
preocupação em como os sindicatos de-
vem tratar legalmente o assédio moral:
“Casos continuam chegando ao SINTU-
FRJ. Alguns resolvemos institucionalmen-
te, e outros, de forma amigável”.

A coordenadora de Políticas Sociais do
SINTUFRJ, Vera Teles, utilizou a própria ex-
periência para ilustrar sua palestra “O indiví-
duo como agente”. Ela contou que entrou na
UFRJ numa fase difícil, mas que se destacou
no trabalho e se tornou um agente transfor-
mador do grupo ao qual pertencia,  porque
convivia num ambiente propício e aprovei-
tou as oportunidades. “Foi um trabalho de
formiguinha , mas provamos que não está-
vamos aqui a passeio. Sinto-me lisonjeada de
representar  a camada de trabalhadores que
entrou em 1988 ”, afirmou Vera.

Pessoal, concluindo que, “na UFRJ, não existe
processo democrático nas relações de trabalho,
porém, não pode a administração, em função
da lógica da autonomia, permitir que diretor
faça qualquer coisa”.

Quem não tem ética não pode ser chefe, e o
diretor da unidade, ou quem quer que esteja
acima dos chefes, conhece o perfil dos seus
nomeados. Diante desta realidade, Gambine
sugere que a comunidade não aceite a indica-
ção. “Cara grosso, antiético, que fala palavrões
não pode ser chefe. A gente tem que enfrentar
essa situação, seja na unidade ou na Reitoria,
em qualquer lugar. Isso tem que ser uma deci-
são coletiva, porque a administração sozinha
não consegue”, disse

RJURJURJURJURJU
O Regime Jurídico Único (RJU) não prevê a

tipificação do assédio moral, como também é
difícil para os sindicatos oferecerem assessoria
jurídica somente para o assediado, se também
o assediador é um sindicalizado. Por isso mes-
mo, segundo Gambine, cabe à administração
central enfrentar a situação.

ROBERTO Gambine NOEMI Andrade VERA Teles

Fotos: Cícero Rabello
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Sindicato celebra dia do trabalhador
Para comemorar a data, o SIN-

TUFRJ promoverá um verdadeiro
passeio por várias áreas ligadas ao
universo do trabalhador. Serão
duas semanas de atividades, entre
os dias 16 e 27 de maio, tanto na
Cidade Universitária quanto na
Praia Vermelha. A organização é
uma iniciativa do Sindicato em
conjunto com a Caixa Assisten-
cial Universitária do Rio de Janei-
ro (Caurj), Divisão de Saúde do
Trabalhador (DVST)/Pró-Reitoria
de Pessoal (PR-4).

Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho
Acidentes, doenças e mortes

causadas pelo trabalho não são fa-
talidades, atos inseguros ou negli-
gência dos trabalhadores. Mas, sim,
um grave problema social e de saú-
de pública, de responsabilidade das
empresas, absolutamente previsí-
veis e evitáveis. Foi o que a CUT e
entidades filiadas procuraram
mostrar, com manifestações por
todo o país, no Dia Mundial em
Memória das Vítimas de Acidentes
e Doenças do Trabalho, 28 de abril.
No Rio, a manifestação foi na es-
cadaria da Câmara dos Vereadores,
no Centro.

A celebração surgiu no Cana-
dá, por iniciativa do movimento
sindical, espalhando-se por diver-
sos países. Em 1969, um acidente
matou 78 trabalhadores em uma
mina no estado da Virgínia (EUA).

Segundo estimativas da Orga-

Haverá exposições de fotos so-
bre eventos ligados à saúde na
UFRJ, oficinas de saúde, palestras,
distribuição de folders de educa-
ção para a saúde e atividades cul-
turais. Durante as duas semanas a
Caurj fará plantão nas oficinas de
saúde para cadastramento de no-
vos associados e a DVST disponibi-
lizará profissionais para aferir a
pressão e fazer o teste de glicemia.

No campus da Praia Verme-
lha, a programação será de 16 a
20 de maio, com show cultural de

encerramento no dia 20. Na Cida-
de Universitária, as atividades se-
rão realizadas  no Centro de Tec-
nologia, no Centro de Ciências da
Saúde, na Faculdade de Letras e
na Reitoria.  A programação co-
meça dia 23 de maio com encer-
ramento no dia 27, também com
show cultural.

Os temas das palestras são va-
riados: Diabetes/Hipertensão/Obe-
sidade; Ética; Assédio Moral; Saú-
de do Homem. Os locais das pales-
tras e hora ainda serão definidos.

nização Internacional do Traba-
lho (OIT), ocorrem anualmente no
mundo, cerca de 270 milhões de
acidentes de trabalho. Dos trabalha-
dores mortos, 22 mil são crianças.
Todos os dias morrem, em média, 5
mil trabalhadores devido a aciden-
tes ou doenças relacionadas ao tra-
balho.

No Brasil, de 2007-2009 houve
2.138.955 acidentes de trabalho, sen-
do que 35.532 trabalhadores fica-
ram  permanentemente incapaci-
tados e 8.158 perderam suas vidas.
Só no ano de 2009, houve uma mor-
te a cada 3,5 horas. Os dados oficiais
apontam, ainda, que 13.047 pessoas
ficaram permanentemente  incapa-
citadas, o que equivale a uma  mé-
dia de  43 trabalhadores por dia.

O custo social e do sofrimento
imputado por esta situação aos tra-
balhadores e suas famílias é incal-

culável. E esses, segundo a CUT,
são apenas dados dos trabalhadores

celetistas, pois estão de fora das es-
tatísticas oficiais os trabalhadores

informais e servidores públicos es-
tatutários.

Congresso de Pediatria
Os distúrbios de comportamento estão en-

tre os principais temas que serão discutidos no
III Congresso de Pediatria da UFRJ, de 26 a 28 de
maio, no Centro de Convenções do Windsor
Barra Hotel. Este congresso é realizado a cada
três anos no Rio de Janeiro, e a expectativa é de
receber 1.500 congressistas.

Paralelo ao encontro acontecerá o I Encon-
tro Multidisciplinar em Pediatria da UFRJ, pro-
gramado para o dia 28 de maio. Este encontro
tem como objetivo receber profissionais de qual-
quer área de saúde e abordará diferentes visões
sobre uma mesma situação.

No primeiro dia, além do debate em
torno dos transtornos de comportamento,
outros temas prenderão a atenção dos profis-
sionais de saúde, tais como obesidade infan-
til, hanseníase, diagnóstico precoce de cân-
cer na infância.

Informações: http://www.ippmg .org.br/.

CRUZES feitas em tecido preto e uma centena de bonecos retratam situação dos trabalhadores

Estudantes da Escola de Educa-
ção Física e Desportos (EEFD), da
UFRJ, ocuparam a direção da unida-
de, na sexta-feira, dia 5 de maio rei-
vindicando a construção do prédio
anexo à Dança, para atender os alu-
nos dos recém-criados cursos de Licen-
ciatura em Dança e Teoria da Dança.

Os manifestantes denunciam a
falta de salas suficientes para aulas e
ensaios, e reivindicam mais funcio-
nários no departamento para aten-
der ao crescente número de alunos.
Eles não querem continuar tendo
aulas nas tendas instaladas pela Rei-
toria no pátio da unidade.

A ação dos estudantes levou à EEFD pró-
reitores, o prefeito da Cidade Universitária, Hé-

Alunos da EEFD exigem atendimento de reivindicações

lio de Mattos, e o chefe de gabinete do reitor,
João Eduardo. Todos anotaram as reivindica-
ções e se comprometeram a levá-las ao reitor

Aloísio Teixeira na reunião que
terá com a equipe, nesta segun-
da-feira, dia 8 de maio.

ReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicaçõesReivindicações
Os estudantes reivindicam a

unificação do curso de Educação
Física; construção do prédio ane-
xo da Dança; reforma imediata
da piscina e o não aterramento
da piscina do campus da Praia
Vermelha; papel higiênico nos
banheiros; reabertura e manu-
tenção da sala de musculação de
forma pública e gratuita; refor-

ma do piso das salas de dança; reabertura do
Laboratório de Informática da Graduação (LIG)
e mais segurança no campus.

ESTUDANTES ocuparam a direção da EEFD

TRABALHADORES
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COLEGIADOS

Uma bancada ativa no CEG

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS conquistam espaços nos colegiados

Ao longo da história do movi-
mento dos técnicos-administrativos
em educação (TAEs), estes conquis-
taram espaço e respeitabilidade nos
espaços de decisão e elaboração de
políticas acadêmicas e administrati-
vas da universidade. Já há algumas
gestões as bancadas técnico-adminis-
trativas nos colegiados têm atuado de
forma inquestionável para a cons-
trução e avanço destas políticas.

No caso do Conselho de Ensino
de Graduação (CEG), esta bancada
tem dado continuidade à sua diretriz
de atuação, voltada para a formula-
ção de políticas de acesso mais demo-
cráticas, melhoria nas estruturas das
secretarias acadêmicas, como tam-
bém para a melhoria do processo de
gestão da vida acadêmica. Os atuais
representantes são Sergio Guedes, do
Núcleo de Computação Eletrônica, e
Walquíria Félix, da Pro-Reitoria de
Pessoal.

“Já viemos há algumas gestões
trabalhando pela ampliação do aces-
so à universidade, de forma a garan-
tir mais vagas àqueles alunos que
realmente necessitam, pois sabemos
como a universidade é elitizada”, de-
clara Sergio Guedes. Ele é um vetera-
no no CEG, e vem se dedicando a
contribuir para dirimir e achar alter-
nativas para as questões acadêmicas
da UFRJ que em muitos casos de-
manda muito tempo. Tal discussão é
realizada na Comissão de Acesso aos
cursos de graduação. Guedes é titular
da bancada e participa de várias co-
missões de trabalho no colegiado.
Walquíria, sua suplente, assume pela
primeira vez a representação numa
bancada.

O CEG traça as diretrizes para
orientação e normatização das ativi-
dades acadêmicas. O órgão também
participa da elaboração e implemen-
tação das linhas de ação para a me-
lhoria da qualidade do ensino. Este
colegiado define a política acadêmi-
ca dos cursos, fixando as normas de
ensino dos cursos de graduação e das
formas de ingresso na UFRJ. O Conse-
lho de Ensino de Graduação faz pla-
nejamento, aprova novos cursos e al-
terações curriculares.

Pode-se até achar que este conse-
lho cuida apenas de questões ligadas
ao universo estudantil, mas planejar
políticas acadêmicas enseja que seus
integrantes dominem o funciona-
mento global da universidade. Se as
secretarias acadêmicas, por exemplo,
não funcionam de forma eficiente,
isso cria uma desorganização enor-
me na estrutura operativa da univer-
sidade. Batalhar pela ampliação do
acesso, uma linha importante da ban-
cada TAE, integra o perfil da catego-

Os desdobramentos das ações
afirmativas aprovadas na UFRJ pelo
Conselho Universitário foram enca-
minhados ao Conselho de Ensino
de Graduação. Este, diante da neces-
sidade do apoio imediato aos estu-
dantes que ingressaram na UFRJ em
2011 e do acúmulo de discussão do
GT-Assistência Estudantil, que é
composto de representantes docen-
tes, discentes e TAEs, deliberou por
algumas ações.

São elas: apoio pedagógico, cri-
ação de bolsa de acesso e permanên-
cia a todos os alunos ingressantes
em 2011 pela política de ação afir-
mativa, auxílio-transporte aos mes-

ria, que é a de provocar o debate em
prol das necessidades da sociedade.

Um trabalho que vem sendo de-
senvolvido pelos TAEs, particular-
mente  por  Sergio Guedes, é o aper-
feiçoamento do Ensino a Distância
(EAD) na universidade. Segundo ele,
há muito que se fazer para que a
UFRJ tenha de fato um curso de EAD.
É um trabalho importante que vem
se dedicando na Comissão de Ensino
a Distância do CEG, pois muitos tra-
balhadores da universidade têm se
valido dos cursos EAD para se qualifi-
car. Além disso, Guedes avalia que
uma universidade do porte da UFRJ
não pode ficar a reboque de convênios
para viabilizar o ensino a distância e
sem poder ter o controle sob o proces-
so de ensino e de administração da
verba destinada à EAD.

Uma questão que é cara para os
funcionários é a possibilidade de es-
tudar na universidade onde traba-
lham. E os representantes TAEs no
CEG vêm debatendo o assunto de
forma a amadurecer a ideia. “Sabe-
mos que ter reserva de vaga para
funcionário é inviável. Não há pos-
sibilidade legal. O que temos pensa-
do é viabilizar o curso de ensino
superior de outras formas, como a
celebração de convênios com insti-
tuições governamentais. E estamos
estudando todas as possibilidades
existentes para que o funcionário
possa ter esse acesso e se qualifique,
principalmente no local onde tra-
balha”, explica Sergio.

SERGIO GUEDES, titular da bancada e
veterano no CEG

WALQUÍRIA FÉLIX, suplente, assume pela
primeira vez a representação

Ações afirmativas são aprovadas
mos estudantes beneficiados com as
bolsas de acesso e permanência e
acesso à rede e disponibilidade de
equipamentos de informática.

O projeto de apoio pedagógico é
também fruto de reuniões com in-
tegrantes do GT-Assistência Estu-
dantil do CEG e com os coordenado-
res acadêmicos das unidades e das
decanias da UFRJ. Em tais reuniões
sinalizou-se que as ações deveriam
ser, ao menos num estágio inicial,
descentralizadas, a partir da expe-
riência das unidades com os proble-
mas encontrados pelos estudantes
em disciplinas e nos seus cursos. Com
isso decidiu-se estabelecer, já no iní-

cio do período letivo, um projeto
piloto de apoio pedagógico. Este pro-
jeto foi aprovado no CEG em março
deste ano.

O projeto é dividido por áreas.
Inicialmente, já estão estruturados
projetos piloto nas áreas de bioquí-
mica para o Centro de Ciências da
Saúde, Matemática e Física para o
Centro de Tecnologia e o Centro de
Ciências Matemáticas e da Natureza.
Ainda se prevê a estruturação de pro-
jetos piloto para outras áreas envol-
vendo as coordenações, decanias do
Centro de Letras e Artes, Centro de
Filosofia e Ciências Humanas e Cen-
tro de Ciências Jurídicas e Econômi-
cas.

Fotos: Cícero Rabello



MUITOS ARTISTAS, como Portinari, foram inspirados pela
história de Don Quixote, o  pequeno fidalgo castelhano que
perdeu a razão após ler mutio romances de cavalaria –, que
pretende imitar seus heróis em companhia de Sancho
Pança, fiel companheiro, que tem visão mais realista

UNIVERSIDADE

A   ópera Don Quixote
nas bodas de Camacho, de Tale-
mann, será apresentada na Esco-
la de Música, entre os dias 12 e 15
de maio, e também no Fundão,
no dia 18. Pela primeira vez no
Brasil, a apresentação faz parte de
um grande projeto de extensão
que envolve docentes, técnicos-
administrativos e estudantes de
três escolas da UFRJ.

Um projeto multidisciplinar
de grandes dimensões, envolven-
do docentes, estudantes e técni-
cos-administrativos das escolas de
Música, de Comunicação e Belas
Artes, que promete encantar a co-
munidade da UFRJ. É a monta-
gem inédita no Brasil da ópera
Don Quixote e as bodas de Ca-
macho, de Georg Philipp Tele-
mann, com direção musical e cê-
nica dos professores Marcelo Fa-
gerlande e José Henrique Moreira.

O entrelaçamento entre mú-
sica, literatura e cenografia – ca-
racterísticos deste gênero de pro-
dução – foi o tema da mesa-re-
donda organizada em conjunto
pelas escolas na Faculdade de Le-
tras no dia 4, reunindo Marcelo
Fagerlande, diretor musical da
ópera, Álvaro Bragança, Tereza
Cristina Meireles e Miguel Angel
Zamorano, professores da Facul-
dade de Letras, que abordaram as-
pectos históricos e literários na
conformação da obra que origi-
nou a ópera, Don Quixote de La
Mancha, grande criação do espa-
nhol Miguel de Cervantes.

O livro foi escrito em 126 ca-
pítulos, divididos em duas partes:
a primeira, em1605 e a segunda,
em 1615. Considerado por muitos
como expoente da literatura es-
panhola,  ele serviu de inspiração
para peças de teatro, composições
musicais, bailados e óperas ao lon-

go dos séculos, e de obras de artistas
como Pablo Picasso e Portinari.

A ópera, com base em dois des-
ses capítulos, conta a história do
casamento entre o rico Camacho e
Quitéria e de Basílio, que ama a
moça desde criança. A bela se casa-
rá com Camacho por sua riqueza;
mas, iniciada a celebração, a noi-
va chora.  Basílio interrompe a fes-
ta. Diz que está morrendo e faz um
último pedido: que Quitéria se case
com ele para que possa morrer em
paz. Quitéria cumpre o último de-
sejo do rapaz. Entretanto, subita-
mente Basílio recobra a saúde e diz
que tudo foi um engano. Quixote
diz que os céus uniram Basílio e
Quitéria e que assim deveriam per-
manecer. Todos se unem em coro
para celebrar o casamento.

Fagerlande, que divide a regên-
cia com Juliano Dutra, abordou a
obra de Georg Philipp Telemann,
um dos mais importantes com-
positores alemães, com uma
grande produção musical em di-
ferentes formas e estilos. E desta-
cou a jovialidade de sua compo-
sição em 1761.

Ele explicou que o projeto re-
úne música, dança, teatro, e por
isso a ópera é chamada um gêne-
ro completo, e insistiu para que a
comunidade vá assistir. Segundo
avalia, faz parte da formação do
estudante ser o mais aberto possí-

Técnicos-administrativos são fundamentais

vel a todas as formas de arte. Ele
pede que, mesmo quem tem re-
sistência ao canto lírico, que ten-
tem entrar nesse universo, e ex-
plica que é como assistir a um
balé ou ver uma instalação con-
temporânea pela primeira vez:
“Tenham espírito aberto”, disse,
lembrando que o Salão Leopol-
do Miguez, recém-reformado, é
lindíssimo.

 Professora de Literatura
Comparada, Tereza apontou as
decorrência do triângulo amo-
roso e a dicotomia do ponto de
vista social e financeiro apresen-
tada na obra em que o homem
rico compra a noiva e onde se
destaca o traço da burla, quando
o rapaz executa um estratagema
para casar-se com a amada. Mi-
guel Zamorano destacou a tea-
tralidade dos capítulos que gera-
ram a ópera, e o cuidado com a
descrição dos figurinos, cenári-
os, com danças de espadas e can-
to dos pastores.

O evento foi encerrado com a
apresentação de uma ária da ópe-
ra, interpretada por Leandro Cos-
ta (que faz o papel de Sancho
Pança), acompanhado por André
Bukovitz no violino, Guilherme
Barroso no alaúde e Eduardo An-
tonelo na viola da gambá. Isso
em pleno auditório G1 da Facul-
dade de Letras.

A ópera, com duração de uma
hora, será apresentada por uma
formação de câmara, com vinte
músicos da Orquestra Sinfônica
da UFRJ, coro com oito integran-
tes e sete cantores-estudantes da
Escola, que interpretarão os per-
sonagens.

José Mauro Albino, produtor
da ópera e profissional da Escola
de Música, apontou a natureza
multidisciplinar do projeto, que
conta com a participação de pro-
fessores, técnicos-administrati-
vos e estudantes da Escola de
Música, da Direção Teatral da
Escola de Comunicação, respon-
sável pela direção cênica, da Es-
cola de Belas Artes, na criação
dos figurinos e cenário.

José Mauro lembra que o Fun-
dão já foi palco de algumas pe-

quenas montagens. Mas a encena-
ção de uma ópera de uma hora de
duração com acompanhamento da
Orquestra Sinfônica e do Coro da
UFRJ será também a primeira vez.

O violinista André Bukovitz é
um dos técnicos-administrativos
que atuam na montagem. Ele in-
gressou nos quadros de servidores
da UFRJ em 2005. Fez a graduação
em 1999 na Escola de Música e
atualmente é aluno de mestrado.
“Acho muito interessante esse pro-
jeto integrado com professores, alu-
nos e funcionários. Além de tudo,
ainda há a interação de várias uni-
dades”, comenta.

A cravista Clara Fernandes tra-
balha acompanhando os alunos
no ensino e nas provas, mas tam-
bém atua em peças e óperas do
repertório barroco, em geral. Ela

foi convidada por Fagerlande para
integrar a montagem da ópera
como cravista na apresentação e,
além de nos ensaios, vai partici-
par das récitas.

Ela aponta a importância do
papel dos técnicos-administrativos,
nas atividades de ensino e exten-
são. Os músicos compõem as or-
questras, mas também acompa-
nham os alunos nas aulas, dando
suporte ao ensino: “É uma supero-
portunidade para a Escola que a
ópera seja montada, com instru-
mentos de época, como alaúdes e
teorbas. É uma oportunidade para
que as pessoas conheçam o repertó-
rio deste período Barroco”, diz Cla-
ra, que acha interessante o inter-
câmbio entre as áreas da UFRJ e a
valorização dos estudantes, que são
os solistas nesta montagem.

MESA redonda discutiu as várias faces na conformação de
uma ópera: literatura, música e cenografia

Apresentações
MaioMaioMaioMaioMaio

Dias 12 e 13, às 19h; dia 14, às 16h e dia 15, às 11h, no Salão
Leopoldo Miguez da Escola de Música da UFRJ
Dia 18, às 12h30, no Auditório Horta Barbosa, no Centro de
Tecnologia, Fundão
Dia 26, às 19h, no Teatro Municipal Trianon em Campos

JunhoJunhoJunhoJunhoJunho
Dia 2, às 20h, no Teatro Municipal de Niterói
Dia 16, às 16h, no Theatro D. Pedro, em Petrópolis

CLARA FERNANDES, cravista, estará presente

O VIOLINISTA André Bukovitz também atua na montagem

Don Quixote na UFRJDon Quixote na UFRJ
Fotos: Adufrj
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