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ASSEMBLÉIA NO DIA 29
Assembléia às 14h desta quinta-feira, dia 29, no Quinhentão, para tratar de três assuntos: eleição deAssembléia às 14h desta quinta-feira, dia 29, no Quinhentão, para tratar de três assuntos: eleição deAssembléia às 14h desta quinta-feira, dia 29, no Quinhentão, para tratar de três assuntos: eleição deAssembléia às 14h desta quinta-feira, dia 29, no Quinhentão, para tratar de três assuntos: eleição deAssembléia às 14h desta quinta-feira, dia 29, no Quinhentão, para tratar de três assuntos: eleição de

delegados para a plenária da Fasubra que se realiza nos dias 6 e 7 de dezembro; IV Marcha Nacional dosdelegados para a plenária da Fasubra que se realiza nos dias 6 e 7 de dezembro; IV Marcha Nacional dosdelegados para a plenária da Fasubra que se realiza nos dias 6 e 7 de dezembro; IV Marcha Nacional dosdelegados para a plenária da Fasubra que se realiza nos dias 6 e 7 de dezembro; IV Marcha Nacional dosdelegados para a plenária da Fasubra que se realiza nos dias 6 e 7 de dezembro; IV Marcha Nacional dos

TTTTTrabalhadores a Brasília, organizada pela CUT e outras centrais sindicais; e prestação de contas.rabalhadores a Brasília, organizada pela CUT e outras centrais sindicais; e prestação de contas.rabalhadores a Brasília, organizada pela CUT e outras centrais sindicais; e prestação de contas.rabalhadores a Brasília, organizada pela CUT e outras centrais sindicais; e prestação de contas.rabalhadores a Brasília, organizada pela CUT e outras centrais sindicais; e prestação de contas.

CUSTO DE PLANO DE SAÚDE DIMINUI
Por exigência do Sindicato, a Caurj apresentou tabelas com custos menores para o plano de saúde dos trabalhadores da UFRJ. PÁGINA 4

Perito vai calcular

Quilombo
A história da Escola de Samba Qui-

lombo dos Palmares, fundada por Can-
deia, um ícone da poesia e do vigor da
arte negra. PÁGINAS 7 E 8

ESPECIAL
Teses esquentam o 9º Congresso do

SINTUFRJ.

Festa de fim
de ano

A tradicional festa de fim de ano
do Sindicato já tem data marcada: dia
18 de dezembro.Veja como participar.
PÁGINA 6

Anti-Racismo
na UFRJ

O IV Encontro Nacional de Negros e
Negras da Fasubra será na UFRJ, na primei-
ra quinzena de junho. Essa foi uma das
deliberações do encontro do GT Itinerante
de Políticas Sociais Anti-Racismo da Fasu-
bra que se reuniu durante dois dias no
Fundão. A opção pela UFRJ partiu do en-
tendimento segundo o qual o conservado-
rismo presente em setores da comunidade
inibe a propagação de debates como o
acesso e permanência, censos raciais e ou-
tros instrumentos para fazer frente à dis-
criminação. A reunião do GT Itinerante
homenageou o companheiro Paulão, de-
saparecido recentemente. PÁGINA 5

atrasados dos 3,17%
O Sindicato decidiu bancar o pagamento de um perito para agilizar o recebimento dos

atrasados dos 3,17% pelos 15 mil integrantes da ação. A decisão foi aprovada na assem-
bléia realizada na tarde de terça-feira, 13 de novembro, que atraiu centenas de pessoas ao

auditório do Quinhentão, no CCS. Na assembléia, advogados da assessoria jurídica do
SINTUFRJ informaram a situação das diversas ações coletivas movidas pela entidade e
elucidaram dúvidas. PÁGINAS 2 E 3.

AÇÕES JUDICIAIS. Assembléia do dia 13 lotou o Quinhentão de sindicalizados em busca de esclarecimentos sobre o as ações movidas pelo Sindicato

CONSCIÊNCIA NEGRA. Encontro de GT Itinerante avançou discussões
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Assembléia aprova perito para
calcular os atrasados dos 3,17%
Para acelerar o pagamento aos sindicalizados, Sindicato decidiu bancar o pagamento do profissional

Por ampla maioria, a
assembléia convocada
para discutir as ações
coletivas movidas pelo
SINTUFRJ aprovou, no
dia 13, no Quinhentão,
arcar com as despesas
com o perito nomeado
pelo juiz para calcular os
atrasados da ação dos
3,17%.

O assessor jurídico do SINTUFRJ
André Viz abordou detalhadamen-
te, além dos 3,17%, as ações cole-
tivas, como os 28, 86%, o desconto
do PSS sobre o 13o e os planos
econômicos: Verão( 26,05% ), Bres-
ser (26,06%) e URP de abril e maio
de 1988, entre outras.

Perito para quêPerito para quêPerito para quêPerito para quêPerito para quê
Ação movida pelo SINTUFRJ

em 1999, foram reconhecidos por
decisão transitada em julgado
(não cabe mais recursos) o direito
à incorporação do percentual de
3,17% a partir de janeiro de 1995 e
diferenças de vencimentos, proven-
tos e pensões de 15.028 filiados. A
sentença foi cumprida em junho
de 2005, quando foi implantado
na folha de pagamento o percen-
tual.

A própria UFRJ calculou os
atrasados conforme a sentença,
mas a Procuradoria Regional Fe-
deral, órgão da Advocacia-Geral
da União (AGU), que faz a defesa
judicial da Universidade, contes-
tou os cálculos, alegando não ter
tempo e pessoal para realizar o
trabalho.

Recentemente, o juiz havia
nomeado um perito de sua confi-
ança, porque os contadores da Jus-
tiça disseram não ter condição de
promover o cálculo dos atrasados.
A diretoria do SINTUFRJ já havia
até levantado o dinheiro com
empréstimo bancário – de R$300
mil – para o depósito em juízo
que seria pago por quem perde a
ação (UFRJ/União).

Mas a AGU entrou com recur-
so, argumentando que seria mais
despesa para a União, protelando
ainda mais o pagamento. Portan-
to, o Sindicato decidiu propor ban-
car – mesmo sem retorno – o pa-
gamento do perito.

A assembléia entendeu as ex-
plicações do assessor e aprovou a
proposta.

O auditório do CCS estava
cheio. O público acompanha-
va atento  as explicações do
advogado. A assembléia con-
vocada pela diretoria com a
presença do assessor jurídico
foi solicitada pela base. Veja
detalhes de algumas das
ações.

  28%
O assessor começou a ex-

plicação com os 28,86%, ação
movida em 1996 pelo SINTU-
FRJ para incorporação inte-
gral do percentual e diferen-
ças de vencimentos e proven-
tos para 13.650 filiados que
firmaram procurações. O índi-
ce, instituído a partir de janei-
ro/93 pela Lei nº 8.622/93,
somente havia sido concedi-
do para alguns militares por
meio da Lei nº 8.627/93, ferin-
do a isonomia. Em 2002 hou-
ve a incorporação do percen-
tual cheio nos contracheques
(outras categorias têm ape-
nas parte do percentual, reco-
nhecido pelo governo em 1998)
e agora resta receber os atra-
sados.

O SINTUFRJ entrou com
processo para receber a parte
incontroversa (aquela reconhe-
cida pelo governo, que com
correções supera em muito o

Assembléia cheia e atenta
proposto pelo acordo do gover-
no), pois a parte controvertida
ainda aguarda a tramitação de
recurso.

As contas já estão prontas
e 8.800 pessoas têm direito a
estes atrasados. Agora a As-
sessoria Jurídica está avalian-
do se manterá a execução em
grupo ou individualmente, e en-
caminhará, ainda este ano, o
pedido de execução.

  PSS
O SINTUFRJ entrou com

mandado de segurança para
suspender a incidência do PSS
sobre o 13º. A ação foi julgada
procedente em 1ª Instância e
aguarda o julgamento do recur-
so da UFRJ na 2ª Instancia, e
durante todos os anos determi-
nam a devolução do percentual
de 11% a título de PSS descon-
tados no contracheque no mês
de dezembro (ação de 1999).

A nova ação, dos sindicali-
zados após 1999, teve decisão
controvertida, pois houve confu-
são do juiz entre PSS e INSS e
não poderá ser efetivada para
estes sindicalizados neste ano.

  Planos Econômicos
A ASUFRJ entrou com

ações envolvendo cerca de 8
mil associados reivindicando per-

das dos planos econômicos Ve-
rão (26,05%) Bresser (26,06%)
e a URP de abril e maio de 1988.

 URP de abril e maio
    de 1988

Ação proposta pela ASU-
FRJ em 1992 que contempla
cerca de 8 mil filiados da época,
tendo sido reconhecido o direito
a diferenças de vencimentos e
proventos referentes aos me-
ses de abril e maio de 1998, no
percentual de aproximadamen-
te 3,5%, acrescidos de juros e
correção monetária.

  Plano Bresser
Ação proposta pela antiga

ASUFRJ em 1992 que con-
templa cerca de 8 mil filiados,
para incorporação do percen-
tual de 26,06%,  também co-
nhecida por Plano Bresser.  A
justiça reconheceu o direito
ao pagamento para os benefi-
ciários da ação entre junho de
1997 e dezembro de 1990,
data da edição do RJU (Lei nº.
8112/90).

  Plano Verão
Ação proposta pela antiga

ASUFRJ em 1992 que contem-
pla cerca de 8 mil filiados, para
incorporação do percentual de
26,05%, também conhecida

por Plano Verão. A sentença
reconheceu o direito, e não
havendo limitação, buscan-
do a execução da ação dife-
renças do percentual de ja-
neiro de 1989 a setembro de
1994, quando ocorreu o reco-
nhecimento administrativo
pela UFRJ.

  Contracheques
As ações estão em fase

de execução de atrasados. O
SINTUFRJ acordou com a jus-
tiça de obter as informações
para os cálculos através dos
meios impressos da Universi-
dade através das fichas finan-
ceiras. Mas estas estão mi-
crofilmadas e muitas são ile-
gíveis. Por isso será necessá-
ria a apresentação dos con-
tracheques do período que vai
de maio de 1987 até dezem-
bro de 1990.

O SINTUFRJ vai divulgar
oportunamente o nome das
8 mil pessoas envolvidas no
processo para que apresen-
tem seus contracheques e
possam viabilizar as contas
do processo dos atrasados.
Mas é preciso atentar para o
fato de que essas ações di-
zem respeito a quem já es-
tava filiado à ASUFRJ até
abril de 1992.

Foto: Marco Fernandes

ASSEMBLÉIA DO DIA 13. Os esclarecimentos sobre as ações judiciais atrairam muitos sindicalizados ao CCS

O ASSESSOR JURÍDICO DO SINDICATO, ANDRÉ VIZ, EXPLICOU EM DETALHES AS AÇÕES NA JUSTIÇA
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Sindicalizados perguntam, criticam,
mas também reconhecem trabalho
A diretoria do Sindicato vai convocar reunião específica para discutir a ação do FGTS

“A AGU é a maior au-
toridade deste país. Man-
da mais que o Supremo
Tribunal Federal”, criti-
cou um sindicalizado, di-
ante de tantas ações da
Advocacia-Geral da
União contra as ações
movidas pelos servido-
res. “Por que não move-
mos uma manifestação
pública contra a AGU?”,
indagou Orlando da Con-
ceição.

O coordenador-geral do SIN-
TUFRJ, Francisco de Assis, respon-
deu a algumas críticas, defenden-
do a atuação da Assessoria Jurídi-
ca do Sindicato: “Ontem eu esta-
va daí e criticava também. Hoje
tenho acompanhado as ações e
existe todo empenho. Temos, sim,
enfrentado dificuldade com a AGU
e os meandros da Justiça”.

Alguns pronunciamentos in-
dicavam que servidores de outras
entidades tinham recebido os
28%. O coordenador Marcílio Ara-
újo esclareceu: “O processo do
SINTUFRJ dos 28% é diferente dos
outros sindicatos. O nosso é
“cheio, ou seja, integral”, disse.

“Outras  entidades recebem con-
forme o entendimento do gover-
no, o que em alguns casos equi-
vale à metade do que significa a
ação do SINTUFRJ”, acrescentou.

O servidor Luis André disse –
com a concordância de muitos
dos presentes – que, apesar das
críticas, sabe que no contrache-

que de sindicalizados de outras
entidades não constam ações que
os da UFRJ recebem em função
da iniciativa do Sindicato.

Ação do FGTSAção do FGTSAção do FGTSAção do FGTSAção do FGTS
Como há uma questão espe-

cífica envolvendo os que ainda
não receberam a correção dos pla-

nos no FGTS, a diretoria convo-
cará uma reunião com este gru-
po para tratar dos problemas
oriundos desta ação. Convocará
os envolvidos na 29ª e 9ª Vara
Federal, pois há problemas de
natureza específica.

A diretoria informou ainda
que destituiu o advogado Julio

Romero da ação da 9ª Vara Fede-
ral e que entregou um dossiê à
OAB-RJ e aguarda posicionamen-
to do órgão de classe para que
possa dar encaminhamento a
inúmeras questões levantadas
neste período pelos sindicaliza-
dos que ainda não receberam o
seu direito.

NA MESA. Os assessores Diogo e André, ao lado de Ana Ribeiro, Francisco de Assis e Marcílio Lourenço de Araújo

Foto: Marco Fernandes

Estado aprova fundação estatal
A Assembléia Legislativa

aprovou na última quarta-fei-
ra, por 43 votos a 4, o projeto de
lei enviado pelo governo esta-
dual que cria as fundações esta-
tais de direito privado no âmbi-
to da saúde. A principal meta é
a contratação de funcionários
pela CLT. O projeto recebeu 19
emendas, das quais o governa-
dor Sérgio Cabral aceitou 7. En-
tre elas estão a demissão apenas
por justa causa, a contratação
mediante concurso público e a
fiscalização das fundações pelo
Tribunal de Contas do Estado.

O projeto foi votado sob re-
gime de urgência pela Assem-
bléia Legislativa. Os sindicatos
estaduais receberam a notícia
com surpresa quando organiza-
vam um ato contra o projeto de
lei.

O governador pretende apro-
var um outro projeto para regu-
lamentar três fundações: uma
para os hospitais gerais, outra
para os hospitais de emergência
e mais uma para os institutos e
a Central de Transplantes do Rio
de Janeiro,  que engloba o
Hemorio (banco de sangue e de
medula óssea do estado). Com
este projeto, as fundações pode-
rão ser efetivamente implemen-
tadas.

Cada unidade hospitalar de-
verá obedecer a metas que serão
criadas pela Secretaria Estadual
de Saúde. Estão previstas, ain-
da, metas individuais para cada
trabalhador. O governo alega
que a contratação dos funcio-
nários pelo regime de estabili-
dade prejudicaria a cobrança de
resultados.

A luta contra a implantação das fundações estatais nos
hospitais federais continua. A Fasubra está recolhendo assina-
turas em nível nacional contra o projeto. O que já podemos
perceber através da lei aprovada pelo estado é a lógica do merca-
do tomando conta do espaço público. O modelo de gestão
pública está sendo substituído por um modelo empresarial, que
foca seus esforços em metas a serem alcançadas, sob pena de
demissão de funcionários que não atingirem os objetivos. É isso
que querem fazer com nossos HUs.

O modelo de fundação estatal não garante dinheiro do orça-
mento federal para os HUs. Com isso, a comunidade corre o risco
de perder a preferência no atendimento para convênios privados
de saúde. Um outro grave problema é o fato de a extensão e
formação dos profissionais de saúde ficarem comprometidas com
a diminuição das verbas públicas. A mobilização é a nossa princi-
pal arma contra essa política.

A luta deles
também é nossa

O projeto recebeu 19

emendas, das quais o

governador Sérgio

Cabral aceitou 7. Entre

elas estão a demissão

apenas por justa

causa, a contratação

mediante concurso

público e a

fiscalização das

fundações pelo

Tribunal de Contas do

Estado.
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Aprovadas novas tabelas da
Caurj para o plano de saúde
Os valores apresentados beneficiam principalmente quem não tem plano, que é 90% dos trabalhadores da UFRJ

Por exigência do SIN-
TUFRJ, a Caixa de Assis-
têncial Universitária do
Rio de Janeiro (Caurj)
apresentou novos custos
para o plano de saúde
dos trabalhadores da
UFRJ pelo sistema de au-
togestão.

Desta vez, tanto o Sindicato quan-
to a comissão constituída pela Reito-
ria para formalizar o convênio entre
a Universidade e a Caurj e a Pró-
Reitoria de Pessoal (PR-4) aprova-
ram as novas tabelas. A categoria terá
quatro opções de planos para esco-
lher.

Vencida essa etapa, a PR-4 mon-
tou o processo de formalização do
termo definitivo do convênio que foi
entregue pelo pró-reitor de Pessoal,
Luiz Afonso Mariz, ao reitor Aloísio
Teixeira, na última quinta-feira. Fal-
ta agora para encaminhamento ao
Ministério do Planejamento e à Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) que o Conselho Superior de
Coordenação Executiva (CSCE) e a
Procuradoria da UFRJ aprovem o ter-
mo.

A expectativa do pró-reitor de Pes-
soal é que o termo seja aprovado no
CSCE já nesta terça-feira, 27, e que
nesse mesmo dia o processo seja envi-
ado para parecer da Procuradoria da
UFRJ.

Quem não temQuem não temQuem não temQuem não temQuem não tem     teráteráteráteráterá
Segundo os dois coordenadores

do SINTUFRJ, Noemi Andrade e Fran-
cisco de Assis, que têm acompanhado
as discussões para implantação da
saúde suplementar na Universidade
– uma conquista da categoria ga-
rantida no acordo assinado com o
governo que pôs fim à greve de cem
dias —, o ideal seria que uma só

 Tabela por faixa salarial

Com esta tabela, os percentuais de contribuição para o plano
individual têm como parâmetro o salário base para cálculo do
Imposto de Renda (IR).

1ª situação — Quem ganha até a base de cálculo do Imposto de
Renda (IR), que é R$ 1.313,70, pagará de complementação pelo
plano individual o mesmo valor concedido pelo governo para o
benefício: R$ 42,00.Para esse trabalhador o plano custará R$
84,00.

2ª situação – Quem ganha até duas vezes o salário base do IR,
o percentual de contribuição aumenta para 3,2%.

3ª situação – Quem ganha até três vezes mais o salário base do
IR pagará 3,6% de contribuição.

4ª situação – Quem ganha quatro vezes mais o salário base do IR
pagará 4% de contribuição.

Limite – O teto máximo do valor da variação da contribuição do
trabalhador para o plano de saúde é R$ 304,00.

tabela contemplasse toda a catego-
ria. Mas como isso não foi possível,
porque neste momento comprome-
teria a estabilidade financeira da
Caurj, os dirigentes disseram que o
Sindicato optou pelo favorecimento
de quem ainda não tem plano de
saúde, que é a maioria dos técnicos-
administrativos. Atualmente, apenas
cerca de três mil têm condições de
pagar por uma assistência de saúde
privada.

“Isso garante para nós, do Sindi-
cato, uma tranqüilidade; além disso,
com as novas tabelas da Caurj quem
ganha menos vai pagar também
menos de contribuição. E com o tem-
po, de acordo com o aumento das
adesões, há a expectativa do valor do
plano diminuir para todos ou ficar
estável por um longo tempo”, afir-
mou Noemi Andrade.

Veja as vantagens da categoria ter à disposição um plano de autogestão e a
importância de garantir sua estabilidade.

Vantagens – “A carteira do plano não é de uma empresa privada: a administra-
ção é nossa. Sendo assim, a gente tem possibilidade de intervir na política
administrativa e também de direcionar a aplicação dos recursos na prevenção de
doenças, a partir de um trabalho realizado com a Divisão de Saúde do Trabalhador
(DVST) e as Comissões Locais de Saúde do Trabalhador (Colsats), do SINTU-
FRJ.”

Estabilidade – “Como há uma demanda reprimida por atendimento de saúde,
existe a necessidade do SINTUFRJ ter uma co-participação nos procedimentos,
principalmente nesse primeiro momento de implantação do plano. O objetivo é
evitar a realização de consultas e exames desnecessários para não comprometer
a estabilidade do plano.”

Os pontos positivos da autogestão

Como funcionam as novas tabelas
 Plano familiar

A partir de duas pessoas, ou seja, o titular e um depen-
dente, os valores do plano serão calculados da seguinte
forma:
Quem ganha até R$ 1.313,70 vai pagar R$ 42,00 por vida
e mais a variação de um sexto (1/6) do salário mínimo até
um salário mínimo. Ou seja: pagará uma contribuição de
4,8% do salário bruto dele,  incluindo os R$ 42,00 por vida.

 Tabelas por faixa etária

1ª tabela – Com co-participação apenas em consulta de
10% do valor da consulta cobrada pela tabela do Cremerj,
que no momento é R$ 42,00. Nesse caso a contribuição
a mais seria de apenas R$ 4,20 e, mesmo assim,
somente a partir da segunda consulta.

2ª tabela – Por faixa etária com co-participação esten-
dida (inclui internação, tratamento odontológico e atendi-
mento psiquiátrico).

CLA: Festa de
encerramento
de curso

O Centro de Letras e Artes
realiza o evento de encerra-
mento do curso Pós-Modernis-
mo: a Arte na Cena Contempo-
rânea no próximo dia 28 de
novembro no Salão Azul da Rei-
toria, às 14h. Na ocasião have-
rá a apresentação do grupo de
dança do projeto Corpos Telú-
ricos e exibição da videodança
Passo a Passo.

Encontro
Regional
das CIS

O I Encontro das Comissões Inter-
nas de Supervisão do Sudeste acontece
nos dias 26 e 27 de novembro, a partir
das 9h, no Salão Moniz Aragão, Fórum
de Ciência e Cultura. O encontro tem
como objetivo promover a integração
das Comissões de Supervisão de Plano
de Carreira das universidades federais
do Sudeste através de trocas de expe-
riências e elaboração de propostas que
serão encaminhadas às administrações
de cada instituição participante.

4º Congresso de
Extensão da
UFRJ

Nos dias 26, 27 e 28 de novembro
será realizado o 4º Congresso de
Extensão da UFRJ. Os encontros co-
meçam às 8h no Centro Cultural Horá-
cio de Macedo, no CCMN. Serão apre-
sentados 378 trabalhos de alunos bol-
sistas do Programa de Extensão. Na
quarta-feira, último dia do Congresso,
às 15h, acontece a mesa-redonda
Democratização do Acesso à Univer-
sidade Pública com a pró-reitora de
Extensão Laura Tavares.

Curtas >>>
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GT Itinerante homenageia Paulão

LUTA CONTRA O PRECONCEITO

A abertura do 3º GT Itine-
rante de Políticas Sociais Anti-
Racismo da Fasubra na quinta-
feira, 22, às 10h, no auditório
Quinhentão, foi marcada por
homenagens ao recém-falecido
companheiro e militante Pau-
lão. Ele integrava o GT Anti-
Racismo do SINTUFRJ e foi lem-
brado como um dos responsá-
veis pela realização dos encon-
tros regionais, cujo objetivo
principal é facilitar a participa-
ção dos trabalhadores, em suas
bases, das discussões de temas
voltados para o combate à ex-
clusão e a todo tipo de discrimi-
nação e não apenas a racial, ain-
da existentes nas instituições
públicas de ensino superior.

O GT Itinerante reuniu técni-
cos-administrativos de várias uni-
versidades federais do país e diri-
gentes da Fasubra. Do estado do
Rio de Janeiro, além dos da UFRJ,
participaram trabalhadores da
Uni-Rio, Rural, UFF  e Uerj. A pau-
ta principal desta reunião, que teve
o SINTUFRJ, como anfitrião foi a
organização  do IV Encontro Na-
cional de Negros e Negras da Fasu-
bra. Mas houve tempo para que a
pesquisadora do Instituto de Estu-
dos em Saúde Coletiva (Iesc), Lu-
ciene Lacerda, apresentasse dados
sobre a saúde da população negra
que chocaram os participantes do
evento. O encerramento das ativi-
dades do GT foi na tarde de sexta-
feira, com feijoada, bobó de ca-
marão, acarajé e um baile, no Es-
paço Cultural do Sindicato.

Sempre presenteSempre presenteSempre presenteSempre presenteSempre presente
A coordenadora de Políticas

Sociais do SINTUFRJ, Noemi An-
drade, abriu os trabalhos do GT
Itinerante. “Dedicamos este mo-
mento à Semana da Consciên-
cia Negra e a todos os militan-
tes do movimento negro, espe-
cialmente ao sempre presente
Paulão, para quem peço uma
salva de palmas”. As homena-
gens ao companheiro constaram
de uma adaptação feita por Risa
Cordeiro do poema “A canção
dos homens”, da poetisa Tholbo
Fhenem, e da projeção de ima-
gens do Paulão em diversos mo-
mentos das lutas da categoria,
ao som de “Um samba na uni-
versidade”, de Candeia, na in-
terpretação da cantora Alcione.

“Paulão colaborou muito
para que ocorressem GTs  Itine-
rantes e que este fossem realiza-
do na UFRJ. Ele também lutou
muito para que fosse criada a
Coordenação de Políticas So-

José Paulo de Oliveira, o Paulão, foi homenageado como símbolo de militância
contra a exclusão e qualquer tipo de discriminação

Na palestra sobre Saúde
da População Negra, a pes-
quisadora do Instituto de Es-
tudos em Saúde Coletiva
(Iesc), Luciene Lacerda, apre-
sentou evidências da prática
de racismo na assistência e
na pesquisa em saúde. “O
uso de anestésicos em pa-
cientes negros, assim como
o tempo de atendimento da
população negra nas unida-
des de saúde é menor em
relação aos brancos. No caso
da anestesia prevalece a fa-
lácia da resistência dos ne-
gros construída na época da
escravidão. Mulheres com do-
res de parto ouvem das en-
fermeiras: “Você não é uma
negra forte? Então agüenta”.

Ainda hoje, segundo Lu-
ciene, Estados Unidos e ou-
tros países do Primeiro Mun-
do realizam pesquisas utili-
zando como cobaia a popula-
ção negra. Ela relatou alguns
casos que foram notícia nos
jornais, como, por exemplo, o
estudo feito pelo laboratório
norte-americano Pfizer, em
1996, para testar o remédio
Trovan Floxacin de combate à
miningite, que resultou na
morte de 11 crianças nigeria-
nas e 200 com deformidade.
De acordo com a pesquisa-
dora, no município de São
Gonçalo, o quarto no Estado
do Rio de Janeiro em popula-
ção negra (405.808 negros),
são escandalosos os índices
anuais de mortalidade de mu-
lheres negras na única ma-
ternidade da cidade.

Os municípios de São
Gonçalo, Itaboraí e Niterói jun-
tos registram no estado o
maior número (5%) de casos
de anemia falciforme e ou-
tras doenças genéticas es-
pecíficas da população negra.
Na quinta-feira passada, a
pesquisadora do Iesc falou
sobre doenças da população
negra à alunos da Faculdade
de Medicina. O mesmo já foi
feito na Fonoaudiologia e na
Nutrição.

ciais da Fasubra e que se trans-
formasse numa grande pasta da
Federação, embora não tivesse
tido a oportunidade de ocupá-
la”, lembrou Noemi.

Lutador reconhecidoLutador reconhecidoLutador reconhecidoLutador reconhecidoLutador reconhecido
Depois da comovente home-

nagem ao Paulão foi difícil
compor a mesa de abertura do
GT Itinerante. A emoção impe-
diu que coordenadores do SIN-
TUFRJ e da Fasubra encaminhas-
sem os trabalhos. Mas mesmo
com voz embargada, Ana Maria
Ribeiro saudou os participantes
do GT em nome de todos os coor-
denadores do Sindicato. “É um
prazer enorme receber os com-
panheiros aqui, embora com
essa consternação pela perda do
Paulão, que tenho a certeza está
presente entre nós em espírito.
Ele era do GT- Saúde do SINTU-
FRJ e foi eleito delegado sindi-
cal da Divisão de Transportes,

setor de trabalho pelo qual lu-
tou muito para ser reconstituí-
do, da mesma forma que lutou
contra a exclusão social dentro
da nossa Universidade. Esta é
uma das razões para que o Sin-
dicato instrumentalize a luta
contra a exclusão e o racismo
na nossa sociedade”.

Em nome da Fasubra falou
a coordenadora das Universida-
des Estaduais e colaboradora do
GT de Políticas Sociais e Anti-
racismo, Maria Ângela Ferreira
Costa. “O Paulão instigava a
gente para discutir o que fazer
com o nosso povo. Na última
greve ele foi responsável por reu-
nir o GT  Anti-Racismo. Ele não
chegou a ser coordenador do SIN-
TUFRJ, mas sempre esteve nas
frentes de lutas”, reconheceu a
dirigente da Federação.

Característ icaCaracteríst icaCaracteríst icaCaracteríst icaCaracteríst ica
A presidente da CUT-RJ, Neu-

za Luzia, também muito como-
vida, pois militou com Paulão
durante anos na UFRJ, afirmou
que a característica mais mar-
cante dele era sua autenticida-
de, tanto quando apresentava
suas idéias, nas divergências ou
não, como também nas brinca-
deiras. “Paulão passou pela
UFRJ e marcou sua presença em
todas as instâncias em que este-
ve. É importante valorizarmos
momentos como este, mas é pre-
ciso também que comecemos a
valorizar o companheiro que
está vivo. A gente briga por mui-
ta besteira”, reforçou a dirigen-
te cutista.

 Ela considerou importante
que a discussão sobre cotas, aces-
so, permanência e novas formas
de acesso que se discute na UFRJ
e na Fasubra fosse amadurecida
pelos militantes para a constru-
ção de um único discurso sobre
cotas.

Racismo na
assistência e na
pesquisa em saúde

DISCUSSÃO dos participantes do encontro na subsede do Sindicato no Hospital
Universitário

NO QUINHENTÃO. Imagens na abertura do GT Intinerante semana passada na UFRJ

Encontro nacional
será na UFRJ

IV Encontro Nacional de
Negros e Negras da Fasubra
será na UFRJ, na 1ª quinzena
de junho. O próximo GT Itine-
rante ocorrerá em março, no
estado de Alagoas. Essas fo-
ram as principais decisões
aprovadas nos dois dias de
reunião do GT Itinerante de
Políticas Sociais e de Anti-
Racismo da Fasubra que o
SINTUFRJ recepcionou.

Fotos: Nádia Marques
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Numa manifestação bastan-
te representativa, com a presença
de dezenas de entidades e perso-
nalidades, cerca de mil pessoas
marcharam da Candelária à Ci-
nelândia, na quinta-feira, 22,
pela suspensão da 9ª Rodada de
Leilão do Petróleo e Gás, marca-
da para 27 e 28 de novembro, no
Rio.

 “Hoje, apenas 9 anos após
iniciados os leilões, 50% das
áreas promissoras já leiloadas es-
tão sob controle de empresas es-
trangeiras, 25% sob controle par-
cial de multinacionais em par-
ceria com a Petrobras e apenas
25% sob real controle da Petro-

Marcha pela suspensão do
leilão de petróleo

brás. Se todas essas áreas tive-
rem o mesmo sucesso em produ-
ção de petróleo, pela Lei nº
9478/97 em vigor, daqui há dez
anos, mais da metade do petró-
leo e gás produzidos estarão sob
controle de multinacionais, e se
quisermos o nosso petróleo e gás
teremos que comprar das mul-
tinacionais a preços do mercado
internacional, teremos que im-
portar nosso próprio petróleo e
gás, nossa proclamada auto-su-
ficiência estará arruinada” –
alertou um dos coordenadores
do ato, o diretor do Sindicato
dos Petroleiros e da CUT-RJ, Abí-
lio Tozini.

Vacinação
A Divisão de Saúde do

Trabalhador informa que a
vacinação estará suspensa
até a próxima quarta-feira, 21
de novembro, quando volta o
atendimento normal. A DVST
oferece vacinas contra tétano
e difteria, hepatite B, dupla
viral (sarampo e rubéola) e
gripe (vírus Influenza). O ho-
rário de atendimento é das 8h
às 14h, de segunda a sexta-
feira. Quem já tomou a pri-
meira dose de uma delas deve
ficar atento às datas da se-
gunda e terceira doses, para
a efetiva imunização.

Alcoólicos
Anônimos

O grupo de Alcoólicos
Anônimos da Cidade Univer-
sitária reuniu aproximada-
mente 240 membros numa
assembléia para eleger seus
Delegados no dia 11 de no-
vembro. O grupo se reúne
todas as quartas-feiras na
subsede do HU, no horário
das 15h às 17h. as reuniões
são abertas a todas as pes-
soas que tenham interesse
no Programa de Recupera-
ção do A.A.

A vez das
mulheres
da Maré

Nesta segunda-feira, 26
de novembro, o reitor da
UFRJ, Aloísio Teixeira, e a
diretora do Núcleo de Estu-
dos de Políticas Públicas em
Direitos Humanos, Suely de
Almeida, participam da inau-
guração das instalações do
Centro de Referência de Mu-
lheres da Maré. Na ocasião, o
centro será batizado como
Centro de Referência de Mu-
lheres da Maré Carminha
Rosa. O evento será às  9h30
na Rua 17 s/nº, Vila do João,
Maré. Neste mesmo dia a
ministra Jussara Freire virá à
UFRJ visitar as obras do futu-
ro Centro de Referência de
Mulheres do Fundão.

Descontos
em livros

A Editora UFRJ está com
uma promoção tentadora de
final de ano. Descontos de
50% nos livros da Editora e
20% em títulos de outras edi-
toras. Nesta semana, entre
os dias 26 e 30 de novembro,
a Editora estará no hall da
Reitoria, no Fundão, venden-
do seus exemplares. Na pró-
xima semana os pontos-de -
venda será na Praia Verme-
lha, ao lado da piscina, e hall
do CCS, no Fundão.

A Comissão Permanente de Li-
cenciaturas (CPL) do Conselho de
Ensino de Graduação promoveu o
III Seminário Interno de Licencia-
turas -  a formação docente na UFRJ,
no dia 23/11, no auditório do Salão
Azul na Reitoria. No evento foram
apresentadas as atividades desenvol-
vidas na UFRJ no âmbito do progra-
ma Prodocência da SESu/MEC, ini-
ciado em 2007.  O seminário con-
tou com a participação de professo-
res, estudantes e técnicos-adminis-
trativos envolvidos com os cursos de
licenciatura da UFRJ e as atividades
da parte da manhã foram  encerra-

das com a apresentação do Coral de
Alunos do Colégio de Aplicação –
CAp/UFRJ, que emocionou a todos
os presentes. Crianças de 8 a 10 anos
cantaram e fizeram coreografias,
fruto do trabalho de integração CAp/
Fac. de Educação/ Escola de Música.
Na parte da tarde houve apresenta-
ção dos posters dos trabalhos reali-
zados nas diversas unidades. A presi-
dente da CPL, professora Márcia Ser-
ra, reafirmou a importância desta
integração  entre as diversas unida-
des e os diversos níveis da educação
– infantil, fundamental, médio e
superior.

Formação Docente –
Licenciaturas da UFRJ faz
encontro

A tradicional festa de
fim de ano do Sindicato já
tem data marcada: dia 18
de dezembro, a partir das
15h, no espaço cultural do
SINTUFRJ. É importante a
participação de todos os
companheiros para que
nossa festa seja mais um
sucesso. Para isso é ne-
cessário que os interessa-
dos se inscrevam de hoje

Festa de Confraternização
do SINTUFRJ

até o dia 6 de dezembro
na sede do Sindicato ou
nas subsedes (HU, Praia
Vermelha e IFCS). Os sin-
dicalizados que desejarem
colocar barracas na festa
deverão se inscrever no
período de 3 a 6 de dezem-
bro. Serão aceitos somen-
te os dependentes que es-
tiverem relacionados no
sistema do Sindicato.

O Departamento Jurídico do
SINTUFRJ oferece duas oportunida-
des de estágio em Direito. Os interes-
sados precisam estar cursando entre
o 7º e o 9º período e ter carteira da
Ordem dos Advogados do Brasil. O
estágio será exercido no escritório

do assessor jurídico do Sindicato, no
Centro do Rio de Janeiro, em perío-
do integral. Os interessados devem
enviar  currículo para o e-mail:
trabalhista@sintufrj.org.br ou para
a Caixa Postal 68.030, A/C Dejur/
Alexandre.

Estágio no Jurídico

Presidente Lula recebeuPresidente Lula recebeuPresidente Lula recebeuPresidente Lula recebeuPresidente Lula recebeu
manifestomanifestomanifestomanifestomanifesto

Durante o ato, foi lido um
manifesto, entregue ao presiden-
te Lula no dia 21, com cópias
para a ministra Dilma Roussef,
para os presidentes da Agência
Nacional do Petróleo e da Pe-
trobras. Assinado por personali-
dades como o jurista Fabio Com-
parato, o arquiteto Oscar Nie-
meyer, o coordenador da Via
Campesina, João Pedro Stedile,
os escritores Emir Sader, Leonar-
do Boff e Frei Betto, entre ou-
tras, o manifesto reivindica:

- suspensão imediata dos lei-
lões de todas as áreas promisso-

ras em petróleo e gás;
- estabelecer um tratamento

estratégico no ritmo adequação
da lei do petróleo em vigor, Lei
nº  9478/97, para salvaguardar
a nossa soberania e garantir que
o petróleo e gás produzidos se-
jam para atender, prioritaria-
mente, aos interesses do país,
com planejamento de longo
prazo.

 O manifesto foi assinado
por diversas entidades, entre as
quais: CUT, Conlutas, MST,
UNE, ABI. Parlamentares e diri-
gentes do PT, PSB, PDT, PSOL,
PSTU e PCB também assinaram
o documento.

A Lagoa de Itaipu, em Niterói, se
prepara para receber o Grito dos Man-
guezais. Trata-se de um evento que
pretende alertar a população contra o
aquecimento global. O ato ocorrerá
no dia 8 de dezembro, às 10h, perto da
81ª DP (Delegacia de Itaipu). Durante

o ato haverá plantio de mudas de man-
gue e aula prática. Neste mesmo dia
será encaminhada para a Convenção
Quatro das Nações Unidas para Mu-
dança do Clima a Carta do Brasil –
Alerta dos Manguezais para as Mudan-
ças Climáticas.

Luta ecológica
Nádia Maria dos Santos Mar-

ques é bióloga, tem 20 anos de
UFRJ e trabalha no laboratório
de histopatologia do IPPMG. Ela
surpreendeu os participantes do
GT Itinerante de Políticas So-ci-
ais e Anti-Racismo montando,
sem ajuda de ninguém e por ini-
ciativa própria, uma exposição
reunindo 32 fotografias de even-

As lentes
especiais de
Nádia

tos de grande significação para a
população negra, tiradas entre
1980 a 1991. As lentes de Nádia
registraram, por exemplo, a inau-
guração da estátua de Zumbi dos
Palmares, na Praça 11 e vários
momentos da visita de Nelson
Mandela ao Brasil. Nádia é a au-
tora das fotos da matéria sobre as
atividades do GT Itinerante.
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A chama não se apagou
Fundada por Candeia, a Escola de Samba Quilombo é
expressão da resistência da cultura contra a
mercantilização do carnaval

O Grêmio Recreativo de Arte
Negra e Escola de Samba Quilom-
bo foi fundado em 1975 por Antô-
nio Candeia Filho, o Candeia, in-
conformado com o rumo que as
escolas de samba tomavam, sub-
metidas aos ditames dos patroci-
nadores.

Tornou-se um movimento de
resistência na defesa das tradições
culturais e manifestações artísti-
cas populares e ainda hoje luta pela
preservação desses ideais.

Um verdadeiro ícone na luta
contra o carnaval comercial, a es-
cola completa 32 anos no dia 8 de
dezembro, data que será marcada
com uma merecida comemoração
pela insistência de um grupo de
voluntários que batalham para
mantê-la viva.

Quilombo vai estar também na
programação do Dia Nacional do
Samba – 2 de dezembro, este do-
mingo, que no Rio é co-
memorado com o
Pagode do
Trem.

Quilombo e Candeia:
histórias entrelaçadas

– em 11 de março de 1975 dizia:
“Escola de samba é povo em sua

manifestação mais autêntica. Quan-
do se submete a influências exter-
nas, a escola de samba deixa de re-
presentar a cultura de nosso povo.
Essas influências externas sobre as
escolas de samba provêm de pessoas
que não estão integradas no dia-a-
dia das escolas. Não é mais possível
continuarem os integrantes da es-
cola sem acompanhar de perto tudo
que se passa na Portela”. E apontava
uma série de sugestões, como a ne-
cessidade da Portela assumir posi-
ção de defesa do samba autêntico,
que não foram sequer discutidas.

Candeia partiu então para a cria-
ção de uma escola que representasse
um alerta contra as ameaças. No
fim de 1975, Edgar Pires (Pintado,
cunhado de Candeia) foi pedir apoio
para a compra de instrumentos para
seu bloco em Rocha Miranda – Qui-
lombo dos Palmares. “Porque não
uma escola de samba?”, questionou
Candeia.

No dia 8 de dezembro nascia a
Quilombo. Entre seus principais ob-
jetivos estavam o desenvolvimento
de um centro de pesquisa de arte
negra, atrair os verdadeiros represen-
tantes e estudiosos da cultura brasi-
leira, organizar uma escola onde
seus compositores ainda não esti-
vessem corrompidos: uma escola que
servisse de teto a todos sambistas,

“Estou chegando. Venho com
muita fé. Respeito mitos e tradi-
ções, (...) busco a liberdade, não ad-
mito moldes (...) minhas portas es-
tão abertas, mas entre com cuidado.
Aqui todos podem colaborar, mas
ninguém pode imperar (...) Não
quero títulos, não almejo glórias.
Faço questão de não virar acade-
mia, tampouco palácio. Eu sou o
povo.(...)”, diz o manifesto de fun-
dação da Escola.

Seus sambas-enredos, sem exce-
ção, fizeram referência a importan-
tes personagens negros e aconteci-
mentos relativos à história do negro
brasileiro. Nei Lopes e Wilson Mo-
reira, por exemplo, foram autores de

dois dos grandes sambas da Qui-
lombo: Ao povo em forma de arte
(1978) e Noventa anos de aboli-
ção     (1979).

É impossível dissociar a histó-
ria da Escola com a de Antônio
Candeia Filho, seu idealizador. Se-
gundo Nei Lopes (no livro Sam-
beabá, da editora Casa da Pala-
vra), a firme postura política do
compositor portelense que mor-
reu aos 43 anos, em 1978, come-
çou a aflorar justamente em 1975,
quando se reestruturou a militân-
cia pelos direitos dos negros.

Candeia estava descontente na
Portela. Em documento para o pre-
sidente da Escola Carlos Teixeira
Martins feito por ele, por André Mot-

ta Lima, Carlos Sabóia
Monte, Cláudio
Pinheiro e Pau-

lo César Batis-
ta de Faria

negros e brancos, na defesa do au-
têntico ritmo brasileiro.

Em 1976, a comunidade via
em todos os fins de semana na
quadra da escola grupos de capo-
eira, maculelê, afoxé e aplaudia
artistas como Clara Nunes, João
Nogueira, Guilherme de Brito,
Paulinho da Viola. Com a boa
vontade dos componentes, apre-
sentava-se pelas ruas dos bairros
vizinhos. Em 1977, fechou o car-
naval da Presidente Vargas:

Segundo o professor da UFRJ
João Batista, autor de Quilombo,
uma Utopia?, por pouco a escola
não rouba a cena da Beija-Flor:
“desfilando livre e descontraída pela
avenida, sem esquemas (...) a Es-
cola de Samba Quilombo mostrou
o verdadeiro papel de uma escola
de samba e apresentou seu Carna-
val de 77 visando apenas realizar a
mais genuína festa brasileira”, re-
gistrou o jornal A Notícia.

Nesta época, marcaram pro-
fundamente dois acontecimentos,
como conta João Batista: a festa
dos estivadores  e a dos trabalha-
dores da construção civil. Em cada
ocasião reuniram-se por volta de
3 mil pessoas: “Há muito não se
via tanta gente reunida e gente
pobre, gente humilde. A partir de
então a Quilombo passou a ser
observada com mais rigor pelos
órgãos de repressão”.

CANDEIA ao lado de sua esposa, Leonilda



Com a morte de Candeia,
houve o esvaziamento do projeto.
O contrato com o clube Vega foi
rompido. A escola mudou-se para
Acari. Ela fez desfiles memorá-
veis mas com dificuldades, saiu
no carnaval até 2003, com inter-
rupções e cada vez com menos
atenção da imprensa. Aos poucos

NOVA ESCOLA

CANDEIA

 
Da manhã quero os raios do sol
Quero a luz, que ilumina e conduz
A magia, e a fascinação
Voa um poeta, nas asas da imaginação
A arte é livre e aberta, a imagem do ser criador
Samba é verdade do povo
Ninguém vai deturpar seu valor, canto de novo
 
Canto com os pés no chão
Com coração, canta meu povo
Meu samba, é bem melhor assim
Ao som deste pandeiro
E do meu tamborim
As cores da nossa bandeira
Traz o branco inspirado 
Na simplicidade da paz
Sintetiza um mundo
De amor, e nada mais
Simbolizado no dourado e no lilás
Meu samba, é bem melhor assim
Ao som deste pandeiro
E do meu tamborim. 

os artistas e intelectuais foram se
afastando.

Mas João Batista acha que a se-
mente germinou: “Quilombo, fiel às
diretrizes traçadas em seu manifesto,
segue seu caminho, fincado num dos
redutos mais pobres do Rio de Janei-
ro. Como o Quilombo de Zumbi, a
Quilombo de Candeia Vive”.

Com o empenho de fundadores
como Pedro Carmo dos Santos e
Feliciano Pereira, o Candeinha, e
de novos diretores, como Wilson
Correa, Cristina Morsche e Paulo
da Silva Filho, a escola ganhou
novo fôlego. Com a atual gestão de
Jorge Coutinho, há o sonho da es-
cola voltar a desfilar.

Pagode do Trem:
Quilombo sai às 18h30 no vagão 1

Para quem conhece o tradi-
cional Pagode do Trem – evento
com que é marcado o Dia Nacio-
nal do Samba, 2 dezembro, no
Rio de Janeiro não é novidade: é
uma das mais bonitas e anima-
das festas do Rio. Composições
saem no fim da tarde da Central
do Brasil até Oswaldo Cruz reche-
adas de bambas e anônimos com
a participação da velha guarda
das grandes escolas e representan-
tes dos diversos terreiros de samba
carioca. Os arredores da estação
são tomados por inúmeras rodas
de samba, que animam o bairro
até o amanhecer.

A Quilombo, pela primeira
vez, terá um vagão só para ela.
A saída do primeiro trem será
às 17h30, com Marquinhos de

Oswaldo Cruz, um dos ideali-
zadores da iniciativa, no va-
gão 1. Sua composição é divi-
dida com a Velha Guarda do
Império, pagode da Tia Doca,
Cacique de Ramos. As compo-
sições seguintes saem às
17h50, às 18h30 – nesta é que
segue a Quilombo (no vagão
1) e às 19h10.

Em Oswaldo Cruz, além das
19 rodas de samba em locais
tradicionais do bairro,  haverá
três palcos – um na Rua João
Vicente, outro na Praça Paulo
da Portela e mais um na Rua
Atila da Silveira. Entre as atra-
ções, Luis Carlos da Vila, Walter
Alfaiate, Marquinhos de Oswal-
do Cruz, Almir Guineto, Diogo
Nogueira, entre outros.

O BUSTO DE CANDEIA no centro da quadra da Quilombo, em Acari, que aos sábados
organiza roda de samba e oferece atividades esportivas, culturais e serviços à comunidade

Quilombo para a comunidade
A escola se esforça para man-

ter o elo com a comunidade. No
dia 10 de novembro, abriu as por-
tas de sua quadra na rua Ouseley,
em Acari, para um dia de ação
social. Assistência jurídica, servi-
ço social, exames de vista, verifi-
cação da pressão arterial estavam
entre as atividades oferecidas gra-
tuitamente ao público, acompa-
nhadas de atrações como o grupo
de capoeira da escola e a apresen-
tação do samba de raiz do Uto
Tombo, grupo originário da Qui-
lombo.

“Queremos resgatar o víncu-
lo com a população para que as
pessoas vejam a Quilombo tam-
bém como um espaço de ativida-
des sociais”, explicou o coorde-
nador de Projetos Wilson Correia,
anunciando que a escola preten-
de oferecer para a comunidade
atividades como esportes, dança,
artesanato, teatro e informática.
Todos os sábados, a partir das 14h,

a escola organiza uma roda de
samba na sua quadra aberta à
comunidade.
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trajetória da escolatrajetória da escolatrajetória da escolatrajetória da escolatrajetória da escola

O propósito de resistência
cultural e social da Quilombo
venceu a barreira da utopia. Dei-
xou marcas e sementes que ain-
da hoje, mais de 30 anos depois,
germinam. Essa trajetória é o
centro do documentário Qui-
lombo - chama que não se
apaga. Produzido com base em
uma série de entrevistas com
quem viveu e construiu aquele
ideal e com os que ainda lutam
pela sua preservação, o filme foi
idealizado pelo sociólogo Bru-
no Bacellar e está sendo realiza-
do pelo produtor de vídeo Luis
Fernando Couto, a jornalista Re-
gina Rocha e o assistente de pro-
dução Ricardo Telles. A conclu-
são está prevista para janeiro de
2008.

EDGAR PIRES (PINTADO), cunhado de Candeia, João Batista, autor do livro Candeia: Luz
da inspiração e Carlos Monte, que escreveu sobre a Velha Guarda da Portela


