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Dia 6/12, terça-feira, às 14h, no auditório Samira Mesquita, no prédio da Reitoria.

SINTUFRJ conquista 
30 horas para a enfermagem

Finalmente, depois de um ano inteiro de lutas, uma grande notícia: o Sindicato 
obteve da Reitoria resposta positiva para a oficialização das 30 horas para a área de 
enfermagem e o compromisso de fundamentar, num grupo de trabalho conjunto com 
o SINTUFRJ, a extensão da redução da jornada para os demais trabalhadores de turno 
ininterrupto dos HUs, proposta que será levada ao Consuni. A vitória obtida com a or-
ganização de um grupo dedicado de trabalhadores, em particular do IPPMG, preserva 
direitos de centenas de profissionais de enfermagem. Página 3

Com a resolução aprovada dia 25 no Consuni que desau-
toriza a universidade a proceder qualquer corte de direitos nos 
salários sem que haja ampla defesa, a Reitoria foi a Brasília 
levar a reivindicação aos Ministérios da Educação e do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão. Página 4

Luta contra corte no 
salário de seis mil 
servidores

Assembleia para escolha de delegados à 
Plenária da Fasubra

Pauta: escolha de delegados à Plenária da Fasubra que será realizada dias 9, 10 e 
11, em Brasília, para avaliação da greve e convocação e aprovação do regimento do 21º 
Confasubra.
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Nossos direitosEditorial

A enfermagem acreditou no 
Sindicato e compareceu. Prin-
cipalmente os profissionais do 
IPPMG. E agora pode comemo-
rar a conquista das 30 horas. 

A oficialização da jornada de 
30 horas conquistada pelo nosso 
movimento merece uma análise 
por duas vertentes: a primeira, 
como uma vitória importante, 
sem precedentes, para o pessoal 
da enfermagem. A segunda, pe-
las dificuldades que o movimen-
to passa a enfrentar diante da 
conjuntura de ataques por parte 
do MPOG à UFRJ e demais Ifes.

A Reitoria se mostrou caute-
losa quando optou por conceder 
a redução de jornada somente 

30 horas: o que conquistamos e o que falta conquistar
Indenização de Pla-

no de Demissão Volun-
tária não exclui con-
tagem de tempo para 
aposentadoria de fun-
cionário público

Os planos de demissão 
voluntária, regulados por lei, 
muito utilizados para incenti-
var a exoneração dos funcioná-
rios públicos, principalmente 
nos anos 90, previam indeniza-
ções para quem optasse volun-
tariamente por sair do serviço 
público.

Embora tenham surgido 
alguns questionamentos sobre 
o alcance dessas indenizações, 
a limitação desses valores 
refere-se à compensação pela 
perda do cargo público e das 
vantagens a ele vinculadas, 
tendo em vista que o funcio-
nário, quando fazia adesão ao 
plano, abria mão da segurança 
do vínculo de trabalho.

Entretanto, o direito ao 
cômputo do tempo de serviço/
contribuição prestado antes da 
adesão ao plano é garantido 
para todos os efeitos, em estrei-
ta observância aos princípios 
constitucionais da Legalidade 
e da Igualdade, insculpidos nos 
artigos. 5º e 37 da Constituição 
Federal.

Mesmo em caso de rein-
gresso no serviço público, o 
funcionário tem direito à certi-
dão e ao computo deste tempo.

Nesse sentido, também 
vem se firmando a jurispru-
dência dos Tribunais Supe-
riores, assegurando o direito a 
expedição de tempo de serviço/
contribuição nestes casos.

para a enfermagem. Esta postura 
não condiz com a relevância polí-
tica da UFRJ nestas últimas décadas 
no cenário nacional, mas traduz o 
momento delicado que a institui-
ção enfrenta.

Assim, neste momento, nossa 
conquista não foi o ideal, mas foi o 
possível. À parte isso, esta vitória tem 
de ser comemorada sim. Até porque 
o Sindicato propôs – e foi aceito pelo 
reitor que não se fechasse a porta da 
negociação através da qual podemos 
conquistar ainda mais.

Não perdemos de vista a di-
mensão do conflito que tal deci-
são poderá causar no ambiente de 
trabalho. Por isso, propusemos a 
criação de uma comissão institu-

cional para avaliar e fundamentar 
a reivindicação da oficialização 
das 30 horas também para o con-
junto de trabalhadores dos hos-
pitais que funcionam em regime 
ininterrupto.

Assim que for concluído, o tra-
balho será apresentado ao Conselho 
Universitário para discussão sobre a 
extensão do direito. Portanto, abre-
se mais uma frente de lutas.

A participação dos profissionais 
da enfermagem foi fundamental 
para o que conquistamos. Foi uma 
verdadeira lição de organização. 
Precisamos, agora, que os demais 
lotados nos HUs – trabalhadores 
dos laboratórios, das farmácias, 
da nutrição, da produção, dos ad-

ministrativos, transporte... – se 
unam para esta nova etapa. Lem-
brando o dito popular: quem não 
aparece não é lembrado.

O Sindicato sempre deixou 
claro que, caso a EBSERH chegue 
aos nossos hospitais, a jornada 
formal vai ser cobrada. Toda esta 
campanha para oficialização 
da jornada das 30 horas tinha 
a finalidade de proteger os pro-
fissionais dos HUs. Portanto, o 
SINTUFRJ tornará a convocá-los 
quando houver a apresentação do 
relatório ao Consuni. E aí, assim 
como foi com a enfermagem, a 
presença maciça destes trabalha-
dores será determinante para a 
extensão desta vitória.

É hora de festejar

A 1ª Conferência Estadual 
de Emprego e Trabalho Decente 
(CEETD) será dias 14 e 15 de 
dezembro no Plenário do TRT (Av. 
Presidente Antonio Carlos, 251, 
Centro do Rio). A CUT-RJ orienta 
todos os dirigentes sindicais cutis-
tas a participar deste importante 
espaço de discussão e formulação 
sobre as condições de trabalho em 
nosso estado. É fundamental que 
a nossa CUT tenha uma represen-
tação à altura da sua condição de 
maior central sindical do Brasil e 
da América Latina. As inscrições 
podem ser feitas por e-mail (tra-
balhodecente@trabalho.rj.gov.
br), por correio ou pessoalmente. 
Mais informações pelo site www.
cutrj.org.br.

Esta é a nossa confraternização. Vamos nos reunir com paz, 
serenidade e muita diversão para recarregar as energias e nos 
preparar para enfrentar os desafios do próximo ano  unidos, fortes 
e preparados para as lutas que teremos pela frente.

O SINTUFRJ fez uma parceria 
com o Colégio Primeiro de Maio 
e está disponibilizando 100 
bolsas para os sindicalizados. 
Os cursos oferecidos são para 
ensino fundamental, médio e 
curso profissionalizante pós-
médio. São 70 bolsas no valor 
de R$ 400,00. Os 30 primeiros 
pagarão R$ 350,00. O colégio fica 

Convênio com o Colégio 
Primeiro de Maio

na Avenida General Canabarro, 
536, no Maracanã. Para saber 
mais sobre cursos e matrículas, 
acesse o edital na página www.
colegioprimeirodemaio.com.
br. Os interessados devem, obri-
gatoriamente, comparecer ao 
Sindicato para solicitar carta de 
encaminhamento. Mais infor-
mações pelo telefone 2270-5268.

No balanço do prefeito Ivan 
Carmo, deu certo o fechamento do 
portão 3, das 16h às 19h, para ali-
viar o congestionamento do cam-
pus.  “Como a gente avisou com 
muita antecedência, o número de 
reclamações foi muito pequeno. 
Está dando muito certo”, avaliou, 
informando que a medida contou 
com o apoio da PM e da Lamsa, que 
,inclusive informou o fechamento 
em painéis eletrônicos, além dos 
que a Prefeitura colocou. 

Pode ter melhorado na saída 
para a Linha Vermelha, mas na 
saída para a Linha Amarela, o 
engarrafamento continua. Se-
gundo Ivan, enquanto não houver 
alargamento da via, não há nada 
que se possa fazer. A lentidão do 
tráfego na Linha Amarela, como 
lembra Ivan, segue até o pedágio 
em direção à Barra. E a tendência 
é piorar um pouco mais com a 
corrida aos shoppings para as 
compras de Natal.

Mas o prefeito adianta que 
novas medidas vão ampliar ainda 
mais a organização interna do 

Foto: Divulgação/Prefeitura da UFRJ)

O fechamento do portão 3 e o 
reflexo no trânsito

Homenagem do SINTUFRJ aos servidores
Nas últimas semanas, muitos servidores puderam observar 

a equipe de filmagem do SINTUFRJ registrando momentos do 
trabalho nas unidades. É que estamos preparando um filme para 
homenagear os trabalhadores da UFRJ. O filme será lançado esta 
semana em DVD e será presenteado aos servidores.

trânsito: “Aquele engarrafamento 
monstruoso não haverá mais, a 
não ser que aconteça algo que 
pare o trânsito fora do campus”, 
diz ele, ponderando que na saída 
dos ônibus da Petrobras, concen-
trada no mesmo horário, ainda há 
alguma retenção.

Mas a Petrobras está negocian-
do com o Sindicato da categoria, o 
escalonamento do horário de saída 
entre 16h e 16h40, com 20 minutos 
entre cada terço dos 80 ônibus. 

A inauguração da ponte que 
ligará o campus à Linha Vermelha 
em direção à Zona Sul, e que tam-
bém promete desafogar o tráfego, 
está prevista para janeiro. 

Conferência de 
Trabalho Decente

Por uma questão de organi-
zação, conforto e para garantir 
o objetivo do evento que é a 
confraternização dos trabalha-
dores da Universidade, foram 
tomadas medidas de seguran-
ça. Tivemos aproximadamente 
2.500 trabalhadores inscritos 
e cada um terá direito a levar 
um acompanhante. Quem se 
inscreveu deve comparecer 
à sede ou subsede da Praia 

Vermelha, das 9h às 17h, nos 
dias 6 e 7/12 e até às 12h do 
dia 8/12, para pegar a sua 
pulseira de identificação e a 
de seu acompanhante e o ticket 
para cerveja ou refrigerante.

Atenção - A partir das 15h 
estaremos recebendo os 
sindicalizados inscritos no 
evento. O show do grupo Re-
velação começa às 18h.

Medidas de segurança

A diretoria do SINTUFRJ convida todos para participar da festa 
de confraternização de fim de ano, que ocorrerá dia 8 de dezembro 
de 2011, a partir das 16h, nos pilotis do prédio da Reitoria, com 
participação especial do Grupo Revelação.
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CONQUISTA HISTÓRICA

Enfermagem terá jornada 
de 30 horas na UFRJ

FOTOS Reunião 30 horas 0641 / 0658: 

REUNIÃO resultou na oficialização da jornada de 30 horas semanais para a enfermagem

A luta nacional pela jornada das 
30 horas para a enfermagem teve, 
na UFRJ, com a organização de seus 
trabalhadores com o SINTUFRJ, uma 
grande conquista. Aqui, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, auxiliares 
de enfermagem e atendentes de enfer-
magem terão oficializada a jornada 
de 30 horas sem redução de salário.

Em reunião no dia 28, com o 
SINTUFRJ e um grupo de trabalhado-
res de enfermagem, a Reitoria se com-
prometeu a editar portaria instituindo 
o regime de 30 horas semanais para 
os profissionais da área de enferma-
gem.

Também por reivindicação do 
SINTUFRJ, a Reitoria garantiu que 
formará um grupo de trabalho para 
fundamentar a extensão da nova jor-
nada para o conjunto de trabalhado-
res dos hospitais que funcionam em 
regime ininterrupto .

Por que as 30 horas?
Embora defenda, assim como a 

Fasubra, a jornada de 30 horas para 
todos os trabalhadores, a reivindica-
ção do SINTUFRJ, neste momento, 
é pela oficialização das 30 horas 
semanais para os profissionais das 
unidades hospitalares sem redução de 
salário, em função, principalmente, 
das ameaças que pairam sobre esse 
segmento com a aprovação pelo Se-
nado Federal da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH). 
A reivindicação específica para os HUs 
foi aprovada em assembleia da cate-
goria como ponto da pauta entregue 
à Reitoria. 

Na reunião, o reitor Carlos Levi 
explicou que, com base nos docu-
mentos legais, implantaria a redução 
de jornada para 30 horas apenas para 
a área de enfermagem. “Concluímos 
que isto era o mais sensato para a 
Universidade, diante de todas as re-
percussões e desdobramentos que a 
questão enseja. No entanto, calcado 
na legislação que referencia o tema, 
fica evidenciado que há algumas car-
reiras do funcionalismo nas quais esse 
regime de trabalho tem uma natural 
lógica de adoção. A enfermagem dos 
hospitais está perfeitamente incluída 
nestes critérios”, explicou.

Os coordenadores do SINTUFRJ 
insistiram que os documentos legais 
permitiam a oficialização para todos 
os trabalhadores das unidades hospi-
talares que cumprem turno ininter-
rupto.  

A coordenadora Gerly Miceli 
explicou: “O que propomos é que a 
Reitoria acate o decreto (de 2003) 
que autoriza o dirigente máximo 

Debate

“A conquista das 30 horas de 
forma concreta, hoje, foi funda-
mental na vida da maioria de nós. 
Talvez 80% acumulamos cargo na 
enfermagem. Uma vitória numa 
verdadeira luta de vida sobre a 
morte, porque estávamos achando 
que íamos morrer sem nos apo-
sentar. Então, quando Levi disse 
que ia assinar a portaria para a 
gente, eu fiquei muito feliz. A feli-
cidade só não é total porque ainda 
vai ser construída para os colegas. 
Mas para nós, é muito importan-
te”. Elionora Baptista de Souza, 
técnica de enfermagem do HU.

Fotos: Emanuel Marinho

ATO em outubro: trabalhadores levam reivindicação ao reitor

Mensagens

“Foi a realização de um sonho”

Mensagem ao SINTUFRJ
“Não pude estar presente em 

corpo, mas em espírito estava lá 
com certeza... Graças a Ele a vitória! 
Parabéns ao SINTUFRJ por mais 

esse empenho para seus servidores. 
Viva as 30 horas! Dia 8, comemora-
remos!”. Floriano de Melo, técnico 
de enfermagem do IPPMG

da instituição a oficializar a jornada 
de 30 horas para os profissionais de 
unidades que funcionem em regime 
ininterrupto. Nós entendemos que a 
discussão da extensão para todos os 
trabalhadores deve ser feita, mas, por 
outro lado, reivindicamos a oficializa-
ção de imediato para os trabalhadores 
dos hospitais diante da iminência da 
implantação da EBSERH”, resumiu. 

O reitor ratificou que, para esten-
der a jornada de 30 horas a todos os 
profissionais dos HUs, teria que ser 
uma decisão do Conselho Universitá-
rio: “A questão não é simples. Estamos 
com muitas dúvidas e indefinições e 
temos que ter o maior cuidado pos-
sível. Nesse momento me sinto em 
condições de adotar, respaldado na 
avaliação do que representa uma de-
cisão desta magnitude, para a área de 
enfermagem”.

Um longo debate se estabeleceu. 
A coordenadora Neuza sugeriu que 
a Reitoria construísse uma redação 

para a portaria de forma que abran-
gesse pessoas com as mesmas carac-
terísticas de trabalho. “Existe uma 
realidade local comum no hospital, 
que foi o que nos moveu”, disse ela.

“O que acho que a Reitoria fez foi 
preparar um caminho que vai resol-
ver muita coisa. Se você admite que 
há semelhança entre uma profissão 
e outra, num outro momento poderá 
reivindicar isso. Mas a Reitoria não 
deve extrapolar de sua competência!”, 
disse Marcelo Land, chefe de gabinete, 
colocando que se deveria discutir ten-
do como referência a carga horária 
de uma categoria profissional e não o 
regime de trabalho.

Para o coordenador do SINTUFRJ 
Nilson Theobald, a Reitoria deveria 
ousar um pouco mais e, no uso da 
autonomia, tentar virar o jogo, “por-
que estamos perdendo. A EBSERH é 
uma derrota forte. A Reitoria poderia 
avançar, e não fazer o que é óbvio, dis-
cutir com os servidores dos hospitais e 

com o Sindicato”.
Até que o SINTUFRJ reivindicou e 

a Reitoria aceitou, criar um grupo de 
trabalho, com a participação de repre-
sentantes do Sindicato, para consoli-
dar a proposta de extensão do direito 
nos HUs que será levada ao Consuni.

A coordenadora Noemi de Andra-
de propôs a construção de um estudo 
sobre o ambiente de trabalho, pensan-
do em todos os cargos ligados ao ser-
viço de turno ininterrupto.  Ela propôs 
ainda que este estudo fosse construído 
em conjunto – Sindicato e Reitoria 
– e encaminhado também em con-
junto para o Conselho Universitário. 
“Acho que essa lógica procede. Essa é 
a construção que a gente precisa ga-
rantir”, respondeu o reitor.

O SINTUFRJ reivindicou um 
cronograma para pôr em prática a 
decisão. Assim, no dia 5 de dezembro, 
em uma nova reunião, SINTUFRJ e 
a Reitoria  definirão o calendário de 
atuação do grupo de trabalho.

O servidor Jorge, fun-
cionário do HU, manifestou 
discordância com a decisão: 
“Somos uma família. Temos 
que caminhar em conjunto. 
A enfermagem, no hospital, 
não vai funcionar só”.

“Mas nessa família tem 
um membro com um proble-
ma concreto”, retrucou Neu-
za. “A enfermagem trabalha 
em dois empregos, mas só 
pode se aposentar com um. Se 
não conseguirmos a redução 
formal da carga horária para 
eles, só vão poder se aposen-
tar em uma das matrículas. 
Os outros profissionais não 
têm esse problema. A vida 
real está pressionando. Se é 
uma família mesmo, é hora 
de solidariedade”, apontou a 
coordenadora.

“Nos anos anteriores, 
ninguém tocou no assunto 
da redução da carga horária. 
Nós estávamos com a corda 
no pescoço porque acumu-
lamos duas matrículas. Eu 
e minhas colegas estávamos 
desesperadas. A Neuza e a 
Gerly bancaram e começa-
mos o movimento. E a gente 
chegou até aqui. Pelo que eu 
me lembre, foi a enfermagem 
que começou a movimentar 
isso”, declarou a técnica de 
enfermagem Elionora Bap-
tista, que desde o início repre-
senta os anseios do grupo.
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NOSSOS DIREITOS

Moção de Repúdio

Reitoria vai a Brasília com a resolução do Consuni
Com a resolução aprovada no 

Conselho Universitário (Consuni) 
que desautoriza a universidade a 
proceder a qualquer corte de direitos 
nos contracheques da categoria, sem 
que haja a garantia de ampla defesa, 
o reitor Carlos Levi, o vice-reitor An-
tônio Ledo,  e o pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, foram a Brasília 
na semana passada levar a reivindi-
cação aos Ministérios da Educação 
e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG).

Na sexta-feira, dia 2, a Reitoria 
informou ao SINTUFRJ que a 
argumentação aprovada no Con-
suni foi aceita pelo MPOG, que se 
comprometeu a analisar a questão 
e dar uma resposta à universidade. 
“Nós pedimos que fosse revisto o 
corte anunciado das rubricas DI 
(Diferença Individual) e VP (Vanta-
gem Pessoal)”, reafirmou Roberto 
Gambine.   

Posição do 
SINTUFRJ

Diante desta ati tude do 
MPOG, a diretoria do Sindi-
cato recomenda aos seis  mil 
trabalhadores que constam 
do relatório dos auditores do 
MPOG que não tomem ne-
nhuma medida judicial indi-
vidual e aguardem a resposta 
que virá de Brasília.  “Vamos 
esperar para ver qual será a 
reação do governo ao nosso 
pleito para avaliarmos que 
medidas deveremos adotar”, 
recomenda a coordenadora-
ge ra l  da  en t idade ,  Neuza 
Luzia.  

NA REUNIÃO com a Reitoria, dia 28, para tratar das 30 horas, o SINTUFRJ reivindica que a resolução do Consuni 
chegue ao MEC e MPOG. No dia seguinte, o reitor viajou a Brasília

Resolução do Conselho Universitário em defesa dos servidores
Contra a ameaça de cor-

te de até 60% dos salários de 
cerca de seis mil servidores da 
UFRJ, ativos, aposentados e 
pensionistas, por orientação 
do Ministério do Planejamen-
to, o Conselho Universitário, 
na sessão do dia 24, aprovou, 
por unanimidade, uma re-
solução que impede a admi-
nistração central de proceder 
a qualquer redução ou corte 
de salários ou rubricas traba-
lhistas sem o processo legal 
que garanta a ampla defesa, 
e uma moção de repúdio ao 
MPOG. Leia, a seguir, a ínte-
gra dos documentos. 

O Conselho Universitário da 
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, em sessão de 24 de novem-
bro de 2011, tomou conhecimento 
de comunicação nº 547973, de 25 
de outubro de 2011, do MPOG, re-
lativa à “desativação das rubricas 
00816 a 00819 (vantagens decor-
rentes do Decreto Lei nº 2.280/85 
e Decreto nº 95.689/88), que atin-
gem a cerca de 6000 servidores 
desta universidade.

O Conselho Universitário ma-
nifesta-se perplexo com a forma 
arbitrária com que tal decisão foi 
tomada e a maneira ilegal com 
que está sendo implementada, 
deixando a UFRJ sem margem 
para contestação.

O Conselho Universitário re-
pudia esta medida e requer que as 
ações sejam pautadas com o devi-
do respeito aos princípios consti-
tucionais e à legislação vigente.

Pressão da categoria faz a Reitoria se envolver politicamente contra redução de salários

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO CON-
SELHOUNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO N° 24/2011 
Estabelece ações contra a re-

dução ou corte de salários, de re-
muneração ou rubricas trabalhis-
tas dos  servidores da UFRJ. 

Considerando o princípio da 
Autonomia Universitária consa-
grado no artigo 207 da Constitui-
ção Federal; 

Considerando que a UFRJ 
rege-se pelos princípios da Lega-
lidade, Impessoalidade, Moralida-
de, Publicidade e Eficiência con-
sagrados na Constituição Federal 
para a Administração Pública; 

Considerando o princípio 
constitucional da irredutibilidade 
dos salários; 

Considerando que os atos 
normativos administrativos de-
vem estar sustentados no devido 
processo legal; 

Considerando que ações que 

visem à redução ou extinção de re-
muneração e benefícios trabalhistas 
devem respeitar os direitos adquiri-
dos e não podem ser adotadas a par-
tir de procedimentos parciais ou por 
amostragem; 

Considerando a extensão dos 
efeitos da aplicação do Relatório 
Operacional da Auditoria do Minis-
tério do Planejamento que, através 
de instrumento de comunicação 
interna, resolveu extinguir rubricas 
(00816 a 00819) de pagamento do 
Sistema SIAPE, o que poderá acarre-
tar a diminuição dos vencimentos de 
quase 6.000 servidores da UFRJ; 

Considerando que o relatório 
ignora atos do próprio Governo 
Federal, que permitiram as ações 
administrativas que geraram tais 
rubricas; 

Considerando que os pagamen-
tos de rubricas que se constituíram 
em direitos trabalhistas tiveram 
origens diversas e foram instituídas 
por distintas legislações ao longo da 
história da Administração Pública; 

Considerando que cortes indis-
criminados e sem sustentação ju-
rídica, além de agredirem direitos 
dos servidores, provocam grandes 
problemas ao funcionamento da 
Universidade; 

Considerando, ainda, que a 
UFRJ tem a responsabilidade insti-
tucional de providenciar o levanta-
mento e apresentar as informações 
que o caso requer, antes de qualquer 
ação administrativa. 

O Conselho Universitário, reu-
nido em sessão ordinária em 24 de 
novembro de 2011, RESOLVE: 

I. Determinar que a Adminis-
tração Central da UFRJ não pro-
ceda a nenhuma redução ou corte 
de salários, de remuneração ou 
rubricas trabalhistas sem o devido 
processo legal, em que se garan-
ta o respeito ao contraditório e à 
ampla defesa, bem como ao direito 
adquirido, caso a caso, conforme 
estabelecido pela Constituição da 
República, nos Direitos e Garan-
tias Fundamentais;

II. Criar Grupo de Trabalho 
para levantar as informações e 
os elementos necessários que per-
mitam a efetiva identificação das 
situações que geraram as remune-
rações apontadas no referido rela-
tório operacional; 

III. Comunicar o resultado 
do trabalho do Grupo institu-
ído pelo inciso H ao Ministério 
da Educação e à Auditoria do 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, com a 
implementação posterior de 
providências necessárias, para 
o devido exercício da ampla 
defesa e do contraditório, se for 
o caso, com a garantia de sua 
instrução, com levantamento 
individualizado, além da in-
vocação objetiva e explícita de 
fundamentos determinantes da 
alegação de necessária revisão 
administrativa; 

IV. Apoiar o Magnífico Reitor 
nas suas gestões junto aos Minis-
térios envolvidos. 

Fotos: Emanuel Marinho
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EDUCAÇÃO

Há quatro anos, a universidade 
implantou em Cabo Frio, em parce-
ria com a prefeitura local, o Progra-
ma de Qualificação em Educação e 
Trabalho, que faz parte do Projeto 
UFRJ Mar, voltado para a formação 
de professores seguindo os princípios 
de ensino, pesquisa e extensão. Na 
prática, a universidade fundou o Ins-
tituto Politécnico de Cabo Frio, que 
hoje tem 40 docentes e 400 alunos 
matriculados no ensino fundamen-
tal e médio técnico, que oferece os 
cursos de cultura marítima, audiovi-
sual e química, a partir do segundo 
ano. 

O convênio com a prefeitura 
cabofriense termina em 2012 e a 
instituição corre o sério risco de 
fechar as portas. Para os profes-
sores, alunos e pais, a solução é a 
UFRJ assumir institucionalmente o 
instituto, reivindicação levada por 
eles ao Conselho Universitário há 
duas semanas com o apoio do co-
ordenador do UFRJ Mar, Fernando 
Amorim. Nesse dia, exemplos práti-
cos da produção acadêmica foram 
expostos no salão da Reitoria. 

A coordenadora do instituto, 
Natália Queiroz, informou que o 
instituto funciona em uma casa alu-
gada no Bairro do Braga e em salas 
cedidas pela Faculdade Veiga de Al-
meida, e que a sede própria está sen-
do construída na localidade de Porto 
do Carro. A maioria dos estudantes 
que foi ao Consuni faz estágio em 
laboratórios da UFRJ, no Fundão, e 
ficam alojados no hangar do Museu 
do Mar. Ao todo são 56 estudantes 
nestas condições.    

Está na pauta
Não houve a inclusão do tema 

na pauta do Consuni do dia 24 de 
novembro porque a ameaça de corte 
nos salários de cerca de sete mil tra-
balhadores da UFRJ pelo governo fe-
deral ocupou todo o tempo da sessão. 
Mas o professor Fernando Amorim 
entregou requerimento solicitando 
que o órgão discuta ainda este ano 
o instituto como também defendeu 
reivindicação: “Além da carência 
no município de vagas no ensino 
médio, o projeto da UFRJ investe na 
formação profissional. São 60 pro-
gramas de educação e trabalho, e 
este ano se forma a primeira turma”. 

Segundo Amorim, o programa 
foi implantado em Cabo Frio por 
conta da demanda local apresenta-
da pelo prefeito. O município oferece 
apenas 300 vagas no ensino médio 
e técnico, incluindo nestas vagas as 
escolas privadas. Ele não acha justo 
que a UFRJ arque sozinha com os 

Cabo Frio reivindica politécnica UFRJ
Conselho Universitário decidirá se a universidade deve institucionalizar instituto

A decana do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), Maria Fernanda 
Quintela, lançou o Projeto Recicla 
CCS, dia 21 de novembro, durante 
sessão do Conselho de Coordena-
ção do CCS, no Auditório Hélio 
Fraga. O objetivo do projeto, se-
gundo a decana, é a formação de 
uma mentalidade coletiva voltada 
para a gestão de resíduos sólidos, 
desde as opções conscientes de 
consumo até seu descarte e reuso.

“Através de campanhas e 
ações de arte de educação ambien-
tal se pretende envolver toda a co-
munidade do CCS nesse processo. 
Vamos implementar o Projeto de 
Coleta Solidária no CCS e reali-
zar estudo para obter diagnóstico 
das necessidades específicas de 
forma a subsidiar a implantação 
progressiva do processo de coleta 

CCS lançou Projeto Recicla
Foto: Paulo Chaffin

seletiva solidária em todo o CCS”, 
afirmou Maria Fernanda.

O projeto criará interfaces com 
outras iniciativas, como o Progra-
ma Atuação Responsável (sobre 
uso de produtos químicos), gestão 
dos resíduos infectantes e biológi-
cos, uso de energia e consumo de 
água no contexto do Programa 
Segurança, Meio Ambiente e Saú-
de do CCS.

A mesa formada para o lança-
mento foi constituída pela deca-
na, pelo professor Carlos Rangel, 
representando a Reitoria, pelo 
representante da Petrobras José 
Francisco Dias de Sousa, pela co-
ordenadora da Comissão do pro-
jeto Carmem Odete Antinarelli e 
pela professora Márcia Junqueira 
da Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo (FAU-UFRJ).

custos do instituto, por isso quer que 
a prefeitura mantenha o convênio 
com a universidade.       

A representante da Associação 
de Pais de Alunos, Renata Manhães, 
também pode defender no Consuni a 
reivindicação. Ela disse que o projeto 
da UFRJ utiliza uma metodologia de 
ensino diferenciada e transformado-
ra, e se os alunos do instituto tive-
rem que voltar à escola tradicional, 
perderão o encantamento. Renata 
destacou ainda a importância, para 
a região, da interiorização de forma-
ção pública de qualidade e integrada 
à realidade local, como, por exem-
plo, a pesquisa pesqueira marítima, 
que faz parte da grade curricular de 
um dos cursos oferecidos pelo insti-
tuto. Porque abre perspectivas futu-
ras para os jovens, que atualmente 
são obrigados a ir para longe das 
famílias em busca de oportunidades 
de um bom trabalho. 

  
Exposições

Na porta de entrada da sala 
de reuniões dos órgãos colegiados, 
onde se realizava a sessão do Consu-
ni, alunos e professores do Instituto 
Politécnico de Cabo Frio montaram 
uma verdadeira feira de ciências, 
onde mesas comuns serviam de 
stands e paredes eram transforma-
das em telões improvisados para 
projeção de experiências resultantes 
de pesquisas. 

O pessoal do curso de construção 
naval mostrou o resultado da análi-
se utilizando energia solar na área 
náutica brasileira. Eles explicaram 

que pesquisaram o aquecimento 
global e apresentaram propostas de 
energia alternativa em substituição a 
combustíveis fósseis, que são os prin-
cipais causadores do aquecimento 
do planeta.  

A exibição de um vídeo expondo 
o instituto e a metodologia de ensino, 
e suas consequências para os alunos 
e a região, foi o trabalho apresentado 
pelos integrantes do curso de au-
diovisual. Já os estudantes do curso 
de análises químicas levaram um 
projeto de layout de elaboração de 
uma planta baixa do laboratório 
do instituto, visando conhecer os 
métodos de construção e o modo de 
trabalho adotado. Exemplos: como 
foi realizado o descarte de resíduos, 
a segurança dos operários etc. Uma 
mostra do que pode ser a fusão da 
prática com a teoria, ou seja, a teoria 
a partir da vivência.  

Os alunos do curso de pesca e 
aquicultura com slides apresenta-
ram o laboratório-tanque e a rede 
para cultivos de algumas espécies 
de peixes, moluscos, algas e crus-
táceos, com os quais aprendem, 
por exemplo, a engordar o peixe 
para a venda e, com isso, ajudar a 
diminuir o impacto da pesca pre-
datória no meio ambiente. Como 
ocorre com a pesca de arrastão de 
traineiras, que matam as espécies 
e acaba com o pescado da região. 
Como também a fazer o controle da 
pesca de garoupa, que é um peixe 
de grande porte e valor comercial, 
como também a realizar turismo 
de visitação às espécies.

PARA os professores, alunos e pais, a solução é a UFRJ assumir institucionalmente o instituto, reivindicação ao Consuni

Fotos: Emanuel Marinho
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PELO CAMPUS

Letras organiza mostra cultural
O Setor Cultural da Faculdade 

de Letras realizou a sua 1ª Mostra 
Cultural. O evento, realizado em 
novembro, foi uma homenagem 
ao escritor João Cabral de Melo 
Neto, patrono do Espaço Cultu-
ral, e reuniu professores, alunos e 
servidores para uma apresentação 
diversificada. 

Houve sarau poético, mos-
tra de fotografias, teatro, dança, 
música, entre outras atividades. A 
mostra teve a participação de inte-
grantes e equipes de unidades par-

A revitalização do Setor Cultural 

Foto: Higínio Queiroz - SGCOMS/UFRJ

Foto: Emanuel Marinho

ceiras,  como a Escola de Música, 
o Hospital Universitário, a Elétrica 
da Coppe, a DVST, a PR-4, a Co-
ordcom e o próprio SINTUFRJ.

Dança flamenca, choro en-
semble, da Escola de Música, 
contação de histórias, performan-
ces musicais dos alunos foram 
algumas das outras atividades do 
evento, encerrado com o sarau po-
ético, com a participação do poeta 
Alberto Pucheu e convidados: alu-
nos e servidores que recitaram seus 
próprios poemas.

Segundo Angela Balduíno, 
organizadora do Setor Cultural e 
funcionária da Letras há mais de 20 
anos, o espaço, que estava esquecido 
e fechado há anos por falta de infra-
estrutura (havia goteiras e obras no 
telhado), possui um ambiente bem 
iluminado propício para oferecer 
suas atividades e muito acolhedor, 
com o Café Literário, logo em fren-

te. “Na gestão de Eleonora Ziller, foi 
possível desmembrar e revitalizar a 
Direção de Cultura, ocupada por Da-
núsia Torres dos Santos.”

“A idealização nasceu pela obser-
vação contínua dessas manifestações 
artísticas, seja nos corredores, na sala 
do piano, no hall do restaurante. Na 
Letras, este potencial criativo é muito 
forte, muito presente! Para o ano que 

vem, planejamos fomentar recursos, 
junto à PR-5, que viabilizem ainda 
mais esta grande e deliciosa empreita-
da!”, anuncia, entusiasmada, Angela.

O Setor Cultural é composto por 
Ângela Balduíno, Vanessa de Oliveira 
e as monitoras Aline Farias e Tainá 
de Carvalho. Acompanhe a pro-
gramação de novos eventos no site:  
www.letras.ufrj.br.

CHORO Ensemble, da Escola de Música ANGELA é a organizadora

ALBERTO Pucheu recebe convidados no Sarau Poético

Desde janeiro, segundo a Secre-
taria estadual de Saúde, foram no-
tificados 163.471 casos de dengue 
no estado. Na capital foram 73.088. 
Em novembro, o registro de 599 
casos, menor que no mês anterior 
(1.596), não tranquilizou as auto-
ridades, porque os dados reais são 
notificados aos poucos. 

A Prefeitura do Rio decretou 
há alguns meses estado de alerta, 
porque a cidade pode enfrentar sua 
maior epidemia no verão de 2012. 
Isso por causa do regresso do vírus 
do tipo 1 e da entrada do tipo 4 em 
relação aos quais muitos não estão 
imunes.

O professor Maulori Cabral, do 
Departamento de Virologia do Ins-
tituto de Microbiologia Professor 
Paulo de Góes (IMPPG), explica 
que, com os quatro tipos de dengue 
disponíveis, a situação se agrava, 
e critica que muitas das medidas 
adotadas são repetição do que já 
foi feito em outras épocas, embo-
ra considere a campanha dos “10 
minutos contra a dengue” adotada 
este ano pelo governo do Estado 
uma novidade mais eficiente.

“Se todo cidadão limpar a sua 
casa de todo possível criadouro, está 
resolvido o problema. Isso deve ser 

E você, o que faz para evitar a dengue?

feito como uma atitude de cida-
dania e deve envolver a população 
inteira. Fazer pela sua família, com 
vistas a beneficiar a vizinhança”, 
alerta o pesquisador, criticando: “O 
Rio de Janeiro está completando 
jubileu de prata com dengue – de 
1986 a 2011, 25 anos – seguindo a 
mesma metodologia de combate. 
E se continuar assim, vai chegar a 
bodas de ouro”, diz ele.

Gravidade 
O professor explica que cada 

novo surto de dengue é sempre 
mais grave do que no primeiro . Si-
tuação que se complica ainda mais 

para quem teve dengue hemorrá-
gica. Por isso, aconselha sempre o 
uso de cortinado nas janelas e nas 
portas das casas, porque, segundo 
explica, é lá e na vizinhança que 
se contrai 99% dos casos. Por isso, 
ratifica a necessidade da qualidade 
da vigilância domiciliar. 

“A finalidade deve ser instigar 
atitudes de civilidade”, insiste o 
professor, que desenvolve o proje-
to “Fuzuê da Dengue”, que leva a 
escolas de diversos municípios in-
formações e técnicas e que atende 
a população pelo Disque-Dengue 
UFRJ (2562 6698) e pelo site equi-
pefuzue.ufrj@gmail.com

Cheque semanalmente cada item: 
 Manter a caixa d’água totalmente vedada.
 Remover folhas, galhos e tudo que possa acumular água nas 

calhas.
 Galões, tonéis, poços, tambores e barris de água para consu-

mo devem ser totalmente vedados.
 Guardar os pneus sem água e em lugares cobertos.
 Garrafas devem estar vazias e sempre com a boca para baixo.
 Manter os ralos limpos e com uma tela para não formar cria-

douros.
 Verifique se as bandejas de ar-condicionado estão limpas e 

sem acúmulo de água.
 Bandejas de geladeira também podem se tornar criadouros 

para o mosquito.
 Encher de areia até a borda os pratos dos vasos de planta.
 Plantas como bambu, bananeiras, bromélias, gravatás, ba-

bosa, espada-de-são-jorge e outras semelhantes também po-
dem acumular água.

 Verifique semanalmente vasos sanitários fora de uso ou de 
uso eventual.

 Virar os baldes com a boca para baixo.
 Esticar bem as lonas usadas para cobrir objetos ou entulho 

para não formar poças d’água.
 Limpar e tratar piscinas e fontes com produtos químicos es-

pecíficos.
www.riocontradengue.com.br/conteudo

10 minutos por semana para acabar
com o mosquito da dengue.

O mosquito vive dentro de nossas casas. Para garantir a saúde de sua família 
e de sua comunidade, basta fazer uma checagem de cerca de 10 minutos nos 
locais onde ele costuma colocar seus ovos.
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MARIA DA 
CONCEIÇÃO (fita 
verde no pescoço) 
com equipe e 
palestrantes

Nos dias 22, 23 e 24 de novem-
bro, o Núcleo Integrado de Aper-
feiçoamento de Pessoas (Niap) do 
Centro de Tecnologia realizou a ter-
ceira edição do Seminário Interno 
de Prevenção de Acidentes do Tra-
balho (Sipat) Integrado do CT. Para 
discutir o tema “Ergonomia no tra-
balho para um ambiente saudável”, 
o Niap reuniu especialistas como 
Mário César Vidal, Isaac José, Maria 
Egle e Suzana Gueiros, e profissio-
nais de fisioterapia, como Thiago 
Torres e Sarah Timóteo, e a psico-
motricista Alexandrina Queiroz.

Vânia Glória, coordenadora do 
SINTUFRJ, apresentou as iniciativas 
do Sindicato para investir na qua-
lidade de vida e na saúde do traba-
lhador da UFRJ, em especial com a 
criação do Espaço Saúde dos Traba-
lhadores. Huascar da Costa Filho, 
da Escola Politécnica, integrante do 
núcleo, apresentou os avanços e  as 
dificuldades enfrentados nesta área 
na unidade do CT.

Citando alguns exemplos de 
acidentes graves ocorridos no am-
biente de trabalho, Vanda Borges de 
Souza, coordenadora do Niap, ex-
plicou que fatos assim motivaram a 
escolha do tema da ergonomia para 
a edição do seminário de 2011. Por 
isso, a convocação de especialistas e 
profissionais da engenharia de pro-
dução e da ergonomia para orientar 
os trabalhadores sobre o tema.

Além disso, o seminário apre-
sentou as iniciativas adotadas nas 
unidades do CT, como a criação de 
comissões e a evolução da brigada de 
incêndio, que atende ao centro. Vanda 
apresentou o trabalho que desenvolve 
em saúde mental do trabalhador com 
a oficina de reflexão sobre o trabalho 
que realiza quinzenalmente. 

O Niap
Além de Vanda, compõem a 

equipe do Niap, Marlene Barbo-
sa (Decania do CT), Regina Ma-
galhães (Coppe), Rosana Torres 
(Decania do CT), Solange Regina 

Ergonomia e prevenção de  
acidentes em debate no CT

Reitoria implantasse uma política 
de saúde para os trabalhadores da 
UFRJ. Não acredito mais nisso, 
porque ainda há muita estrada a 
percorrer. Precisamos fazer cada 
um a sua parte de acordo com as 
possibilidades. 

Vânia conta que quando esta 
nova direção assumiu o Sindicato, 
adotou como prioridade a criação 
de um espaço para demandas 
ligadas à saúde do trabalhador: 
“Existia uma academia funcio-
nando há algum tempo, mas que 
não era ligada diretamente a ações 
de saúde. Então a gente desenhou 
o projeto do Espaço Saúde do Tra-
balhador. Em outubro, o Espaço 
entrou em funcionamento com 
um complexo de atividades, proje-
tado para dar apoio a trabalhadores 
que precisavam de tratamento ou 
estavam na iminência de adoecer.” 

O Espaço visa à prevenção de 
doenças e ao equilíbrio do orga-
nismo, trabalhando o peso ideal e 
o metabolismo com a adequação 
de dietas e atividades físicas, que 
têm como coadjuvante terapias 
alternativas: “Para quem tem, por 
exemplo, um problema sério de 
coluna e o médico indica o RPG, 
nós temos. Temos massagem rela-
xante, importante em meio a todo 
estresse do dia a dia, massagem 
turbinada, que ajuda na ativação 
das células, e auriculoterapia, que 
atua no equilíbrio energético do 
corpo. O Espaço Saúde não é a 
solução de todos os problemas 
de saúde do trabalhador. Mas é 
mais uma iniciativa que procu-
ra dar conta das lacunas que a 
política de Saúde dos Trabalha-
dores deixa. Sem dúvida, pode-
mos construir juntos, em cada 
unidade, com a integração de 
cada uma das iniciativas apre-
sentadas, uma alternativa de 
preservar a saúde e minimizar 
doenças dos trabalhadores para 
que possam ter melhor qualida-
de de vida”, concluiu Vânia.

VÂNIA GLÓRIA, coordenadora do SINTUFRJ, informou sobre o Espaço Saúde do Trabalhador

Bergamini (Coppe), Rosane Muniz, 
(Coppe). Vanda, que também é re-
presentante técnico-administrativa 
no Conselho de Centro, disse que o 
núcleo busca a reunião das iniciati-
vas comuns já em curso nesta área. 
E que esta iniciativa está criando a 
cultura de unificar as ações no CT.  

O núcleo é também campo de 
estágio em serviço social desde 2010. 
Hoje integram a equipe as estagiá-

rias Carla Teixeira e Taísa Costa de 
Vasconcellos.

O seminário, um dos frutos desta 
iniciativa, tem a proposta de dissemi-
nar informações em relação à segu-
rança no ambiente de trabalho. 

Nesta semana, a equipe faz uma 
reunião de avaliação do evento para 
analisar o que pode ser melhorado 
e como envolver mais pessoas neste 
debate tão importante. 

Passo a passo
Vânia Glória saudou a impor-

tância do evento organizado pelo 
Niap diante da divulgação de tan-
tas iniciativas que o CT tem produ-
zido em busca de melhoraria na 
qualidade de vida dos trabalhado-
res. “Há muitos anos, pensava que 
não se deviam adotar ações isola-
das na universidade, porque acre-
ditava que seria importante que a 

SARAH DIAS, apresenta o projeto ATIVIDA

Fotos: Regina Campos



ÚLTIMA PÁGINA

Fotos: Emanuel Marinho

SINTUFRJ fazendo Arte
Os trabalhadores têm mais um 

bom motivo para visitar a tradicio-
nal feirinha de Natal do CCS – que 
este ano vai até o dia 9, das 8h às 
16h30, com produtos de arte e de 
moda –,  o SINTUFRJ conquistou, 
pela primeira vez neste evento, um 
espaço para as alunas das oficinas 
de arte mostrarem seus trabalha-
dos, lindas lembranças e peças de 
decoração para o Natal.

Antônia Lima Carvalho, técni-
ca-administrativa do ICB, é aluna 
de pintura, patchwork e ikebana e 
comemora a iniciativa, que para 
ela, coroa o espírito de família que 
se instalou no grupo que integra 
as oficinas.

Lindalva de Souza, animada 
e também está em todas, comple-
ta mais de seis anos no curso de 
patchwork. No estande, apontou, 
orgulhosa, o que trouxe para ex-
por e vender: colchas, tapetes e ou-
tras peças decorativas, em especial 
com motivos natalinos.

A aposentada Celina dos San-
tos cursa as aulas de pintura em 
tecido há três anos e não esconde 
a satisfação. “Estou explodindo 
de alegria”,  alegra-se junto com 
a colega Glória Maria de Carva-
lho, aluna das três oficinas. Glória 
elogiou muito a iniciativa do Sin-
dicato de dedicar um espaço para 
as alunas apresentarem sua arte e 
venderem seus produtos.

A professora Débora Oliveira da 
Silva, de patchowork, cuidava com 
carinho da arrumação do estande, 

zelosa com os trabalhos de suas 
alunas. Adiantou-se a reconhecer a 
dedicação da Coordenação de Apo-
sentados pelo aprimoramento das 
oficinas e pela oportunidade das 
alunas exporem o trabalho. “A Elia-
ne está dando todo o apoio. Instru-
mentos, material. Com isso, temos 
alunos mais interessados”, explica.

Eliane Nascimento disse que 
foi sua a iniciativa de colocar o 
SINTUFRJ na feirinha do CCS: 

“Quando assumimos a coordena-
ção, vimos que tínhamos nossas 
oficinas para dentro, sem nenhu-
ma divulgação. Eu sempre traba-
lhei com a visão de que deveriam 
proporcionar geração de renda, 
de que deveriam ir para fora. E 
um de meus compromissos com 
professores e alunas era de par-
ticiparmos de feiras”, comenta a 
coordenadora, explicando que já 
fez contato com diversos lugares 

do CT e obteve respostas positivas.
O Sindicato tem dado todo 

apoio na infraestrutura e Eliane 
acompanha a exposição desde o 
início ao término em cada dia. 
Ela faz questão de agradecer a 
disposição e a ajuda do segurança 
Alexandre na abertura e no fecha-
mento do estande.  

O estande, diz ela, além de 
uma oportunidade de apresen-
tação dos trabalhos, permite ao 

SINTUFRJ mostrar o que oferece, 
como as oficinas, que são gratui-
tas. “Ano que vem, estaremos par-
ticipando de todas (as feirinhas), 
inclusive fora do Rio”, anima-se a 
coordenadora.

Débora informa que em janei-
ro sua oficina está de volta à ativa. 
Sempre às segundas-feiras, das 9h 
às 12h, no Espaço Cultural. Inscri-
ções podem ser feitas na sede do 
SINTUFRJ.

COORDENADORA sindical, professoras e alunas festejam o sucesso da iniciativa inédita 

IKebana: encerramento do módulo emociona
O ikebana, mais do que uma 

arte de elaborar arranjos de flores, 
folhas e ramos, busca trabalhar a 
espiritualidade humana através 
do contato com a flor, criando um 
ambiente familiar de harmonia, 
elevação e arte. E foi esse justamente 
o ambiente da aula de encerramento 
do primeiro módulo do curso de 
ikebana oferecido pelo SINTUFRJ.

Petronila Diniz, coordenadora 
de Aposentados e a professora 
Elenir Ferreira ensinavam com 
carinho os alunos a montarem um 
arranjo natalino delicado, com 
lindas rosas colombianas, galhos 
de cipestre, chuva de prata, tango e 
trigo, repleto de simbolismos. Cada 
um dava vida e personalidade ao 
enfeite que criava. 

“Cada aula é uma nova ex-
periência”, definiu a aluna Vanise 
da Silva Oliveira, secretária da 
Prefeitura, explicando que lidar 
com as flores envolve sentimentos 

como paz e tranquilidade, que se 
estendem no relacionamento com os 
amigos. Vanise pretende voltar para o 
segundo módulo: “Espero continuar 
por muito tempo”.

“É muito bom. Dá equilíbrio, 
harmonia e amizade. Traz luz e nos 
aproxima de Deus”, define a pensio-
nista Lidalva Alves de Souza. Zélia 
Boller elogiou o curso  e a amiga Alice 
Gonzaga apontava o lindo arranjo 
que Zélia construiu: “Olha, ela fez 
sozinha!”. Alice acha que a prática faz 
bem e leva ao crescimento espiritual. 
Ela e Zélia foram apresentadas ao 
curso por outra amiga, Glória Maria 
de Carvalho, aposentada do HU: “A 
vida hoje é muito agressiva. Com 
esta arte, temos mais facilidades de 
enfrentar a violência exterior”.

“Onde há luz, existe paz. Onde há 
paz, existe amor. Onde há amor, existe 
Deus”, declamou Antônia Lima, os 
versos de sua autoria e outros. Ela 
citou outro, que retirou das mensa-

gens de um filme exibido na aula 
de encerramento: “Não permita que 
ninguém saia de sua presença sem 

que esteja mais feliz”. 
A festa foi encerrada com um 

agradável lanchinho.

As aulas serão retomadas em 
fevereiro, sempre às quartas-feiras, 
das 10h às 12h. 

ARRANJOS de ikebana 
feitos com esmero e muita 
delicadeza
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