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8 DE MARÇO:
Dia Internacional da Mulher

A diretoria do Sintufrj para-
beniza as trabalhadoras da UFRJ 
pela data, uma justa homenagem 
mundial às heroínas de ontem e 
de hoje das lutas por direitos, 
respeito e dignidade no trabalho. 

Panfletagem na 
Central do Brasil

No Rio de Janeiro, o 8 de 
Março será comemorado na 
sexta-feria pela CUT-RJ com 
panfl etagem e distribuição da 
cartilha sobre a Lei Maria da 
Penha, na Central do Brasil, das 
16h às 18h. Participe!

Páginas 6, 7, 8, 9 e 10

Brasília vai tremer esta semana
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A Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindical in-
forma que o prazo para inscrição 
nos Cursos Pré-Vestibulares do 
Sintufrj e Samora Machel – que 
também preparam para a obten-
ção do diploma do ensino médio 
pelo Enem – foi prorrogado até o 
dia 6 de março, pela internet e 
presencialmente. 

O CPV Sintufrj atende so-
mente os trabalhadores da UFRJ 
sindicalizados na entidade e seus 
dependentes, e funciona no Insti-
tuto de Filosofia e Ciências Sociais 
(IFCS), no Largo de São Francisco, 
de segunda a sexta-feira, das 17h 
às 21h50. 

Já o CPV Samora Machel é 
aberto também aos extra-quadros 
e terceirizados da universidade e 
moradores do entorno do Fun-
dão. As aulas são de segunda a 
sexta-feira, das 18h30 às 21h30, no 
Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza (CCMN), no Fundão. 

Prorrogadas as inscrições para os CPVs 

Os interessados devem se 
inscrever o mais rápido possível, 
pois restam poucas vagas. Ende-
reço para inscrição pela internet:
www.sintufrj.org.br/index.
html, ou presencialmente, na 
sede do Sintufrj, no Fundão, 
das 9h às 17h, ou no IFCS, 
Largo de São Francisco, 2° 
andar, das 9h às 18h.    

Várias famílias moradoras da 
Vila Residencial da UFRJ passaram 
maus momentos devido a um 
jogo de empurra entre a Cedae 
e a Construtora Queiroz Galvão, 
responsável pelas obras de sane-
amento do bairro. As galerias de 
escoamento de esgoto da Rua das 
Margaridas entupiram e transbor-
daram, inundando quintais com 
detritos sanitários, sem que o órgão 
e a empresa quisessem assumir a 
responsabilidade pelo problema. 

A situação de calamidade 
pública se instalou na Vila 
desde o período do Natal, em 
dezembro passado. No entanto, 
apesar dos apelos diários da 
população, a Cedae somente 
adotou providências após a 
Associação de Moradores da Vila 
Residencial (AmaVila) informar 

Vila: descaso da Cedae transtorna vida de moradores

que procuraria o Sintufrj e que 
denunciaria o fato à imprensa. 

Na sexta-feira, 15, operários 
da Cedae fizeram a limpeza das 
galerias. 

“Fomos jogados de um lado 
para o outro. Ninguém era respon-

sável pelo problema. Ficamos mui-
to apreensivos com a possibilidade 
de temporais, pois as residências 
poderiam ser invadidas por esgo-
tos”, disse Rodrigo Azevedo, diretor 
da Amavila, que agradeceu o apoio 
da direção do Sintufrj.

O Programa de Atenção Do-
miciliar Interdisciplinar (Padi) 
está com inscrição aberta até o 
dia 20 de junho para o curso 
“Compartilhando saberes e prá-

Atenção domiciliar
ticas do cuidado no domicílio”. 

Os interessados devem procurar o 
Padi no subsolo do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho (HU-
CFF), que fica ao lado da cabine de 

elevadores, das 9h às 14h, e falar com 
Dulce ou Denise. Outras informações 
pelos telefones 2562-2926/2562-
2773. E-mails: Fernandez@hucff.
ufrj.br e dulce@hucff.ufrj.br

No dia 20 de março, às 
11h, os professores Maria Catarina 
Salvador da Motta e Roberto José 
Leal serão empossados pelo reitor 
Carlos Levi nos cargos de diretora 

e vice-diretor do Hospital Escola 
São Francisco de Assis (Hesfa), 
respectivamente. Em virtude da 
unidade se encontrar em obras, 
a solenidade será realizada no 

auditório do Pavilhão Thompson 
Motta, na maternidade do mesmo 
nome, que fica anexa à Escola 
de Enfermagem Anna Nery (Rua 
Afonso Cavalcanti 275).  

Inscrições

DIRETORIA se reúne com professores do CPV Sintufrj 

JOÃO Massena, 
coordenador do CPV 

Samora Machel

RODRIGO Azevedo mostra uma das galerias

Com pesar, registramos o falecimento da estudante da Escola de 
Serviço Social, Camila Rocha de Souza, ocorrido no dia 19 de fevereiro. 
A jovem era filha do técnico-administrativo do Colégio de Aplicação da 
UFRJ há mais 30 anos, Francisco José de Souza. 

Nota de falecimento

Termina 
na sexta-feira, 
dia 8 de março, 
o prazo para 
inscrição no 
programa ex-
clusivo do Nú-
cleo de Estudos 
e Tratamento 

do Tabagismo (NETT/UFRJ) para 
os servidores da UFRJ que desejam 
abandonar o vício do cigarro. 

A inscrição só pode ser feita por 
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DOIS PONTOS

Posse no Hesfa

A primeira reunião de trabalho 
dos aposentados este ano será no 
dia 26 de março, às 10h, no 
Espaço Cultural do Sintufrj, no 

Reunião dos aposentados
Fundão. Não falte! Muitas novida-
des estão sendo preparadas pela 
atual Coordenação de Aposentados 
e Pensionistas.   

Ajuda para parar de fumar 
e-mail e o endereço é nett.ufrj@
gmail.com, informando nome, 
idade, matrícula no Siape, e-mail 
e disponibilidade de tempo.    

O Núcleo é responsável por 
importantes pesquisas na área e 
desde 2003 desenvolve um pro-
grama de sucesso de combate ao 
vício de fumar. O atendimento 
exclusivo para os trabalhadores 
da universidade começa este mês, 
e várias pessoas já se inscreveram 
para formar grupos. 

O Grupo dos Alcoólicos Anônimos da Cidade Universitária realiza 
todas as quartas-feiras, das 15h às 17h, reuniões na subsede 
do Sintufrj, no HU. 

Alcoólicos anônimos   

Fotos: Emanuel Marinho

Esta diretoria repudia veemente-
mente qualquer tipo de agressão, 
física e moral, principalmente come-
tidas contra mulheres. 

Por esta razão, comunica que, por 
unanimidade, a direção executiva se 
reuniu e deliberou pelo afastamento 
do coordenador Washington Ramos 
de Castro, a partir do dia 5 de feve-
reiro de 2013, por ele ter agredido 
fisicamente a coordenadora-geral. 

         
Diretoria do Sintufrj 

Comunicado da 
direção sindical
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Sintufrj, Adufrj e DCE apresentaram ao reitor, na quinta-feira, dia 
28, uma proposta de calendário de debates e audiências públicas para 
que a comunidade universitária discuta amplamente o que representará 
para a UFRJ a entrega de seus hospitais à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh).

No dia 21 de fevereiro, em sessão extraordinária do Conselho Uni-
versitário (Consuni), o reitor distribuiu documentos sobre a Ebserh (já 
conhecidos e disponíveis no site da empresa) e apresentou no expediente 
proposta de calendário de debates em apenas quatro unidades hospitalares 
e votação no Consuni no dia 21 de março. 

Houve protestos dos conselheiros representantes dos técnicos-
administrativos, estudantes e professores, que reivindicaram re-

Sindicatos e DCE 
juntos na luta 

No dia 26 de fevereiro, a 
direção do Sintufrj reuniu-se 
com dirigentes da  Adufrj, DCE, 
Sintuff , Asuni-Rio e militantes 
da Frente em Defesa dos Hospi-
tais Universitários. O objetivo foi 
propor uma luta conjunta para 
o fortalecimento da campanha 
contra a implantação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) na universidade. 

Nesta reunião, os dirigentes do 
Sintufrj, Adufrj e DCE reafirmaram 
que não aceitavam o calendário de 
discussão sobre a Ebserh proposto 
pela Reitoria. A avaliação foi a de 
que não seria possível realizar um 
amplo debate envolvendo toda a 
comunidade universitária com a 
limitação do tempo e durante as 
férias estudantis. Assim, formu-
laram uma nova proposta que foi 
apresentada no Consuni no dia 28 
de fevereiro.

A reunião foi representativa, 
compareceram cerca de 30 pessoas 
entre dirigentes, técnico-adminis-
trativos, professores e estudantes.  

Documento com proposta de calendário 
entregue ao reitor pelas entidades

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2013

Magnífico Reitor,
As entidades representativas da comunidade desta Universidade – Sintufrj, Adufrj, DCE – tomaram 

conhecimento, no expediente do Consuni do dia 21/2, de uma proposta de agenda de debates sobre a 
Ebserh limitados a apenas às comunidades dos hospitais, que se iniciaria no dia 26/2 e com previsão 
final de realização de Consuni deliberativo no dia 21/3. Nossa avaliação é de que, mesmo sendo positiva 
a iniciativa de realizar debates para fortalecer a discussão sobre o tema, a proposta não atende aos inte-
resses da comunidade universitária. Desta forma apresentamos o que segue:

- Considerando que os hospitais representam uma força de trabalho com mais de 40% do total da 
nossa Universidade;

- Considerando que esta proposta implicará numa decisão que poderá entregar esta força de trabalho 
e sua gestão administrativa para uma empresa externa ao controle social das instâncias de decisão da 
nossa universidade e consequentemente agredir a nossa autonomia universitária;

- Considerando que este debate implicará numa decisão que poderá trazer grandes mudanças de 
ordem estrutural, política e social em toda universidade, inclusive na perda da autonomia na política 
educacional na área de saúde;

- Considerando ainda que o calendário apresentado está fora do calendário acadêmico da universidade.
As entidades representativas, buscando fortalecer e ampliar a discussão sobre o tema apresentam a 

seguinte proposta de calendário de debates e audiências públicas:

Entidades reivindicam ampliação do debate

“Calendário que atenda a todos”
Em entrevista aos jornais do Sintufrj e Adufrj, o reitor Carlos Levi afir-

mou ser possível a ampliação dos debates e comprometeu-se a divulgar os 
documentos necessários.

Jornal do Sintufrj – O senhor concordou em dialogar com as en-
tidades para tentar discutir um calendário mais adequado. Quando será e 
quem participará? 

Carlos Levi – Estou tentando estabelecer uma data para tentar atender 
a todas as participações. Acho que não há necessidade de uma comissão. A 
ideia é que as pessoas envolvidas, representantes de nossas entidades e outras 
que identificamos com diferentes posições possam estar juntas para discutir 
um calendário e um programa de discussão que atenda a todos.

Jornal do Sintufrj – Há possibilidade de ampliar o calendário e 
realizar debates em outras unidades além dos hospitais?

Levi –  É possível. Vamos fazer de forma adequada e que atenda a todos 
os interesses.

Jornal do Sintufrj – Há algum prazo para que a questão seja definida? 
Levi –  Não. Estou trabalhando com o nosso prazo. Quero dizer, o nosso 

ritmo de discussão, e isso é o que importa. 
Jornal do Sintufrj – Mas não há nenhuma data definida?
Levi – Não.
Jornal do Sintufrj – A Ebserh já apresentou à Reitoria a minuta do 

contrato que propõe para a UFRJ? E o plano de reestruturação da Maternidade 
Escola que a empresa elaborou, conforme o senhor informou na sessão de 
21 de fevereiro?  

Levi - Ainda não recebi nada.
Jornal do Sintufrj – Os conselheiros reclamaram que não havia 

documento novo algum no caderno distribuído naquela sessão pela Reitoria 
com o propósito de abrir discussão.

Levi – Sim, reclamaram. 
Segundo o reitor deu a entender, foram feitas modificações na minuta 

do contrato para a UFRJ que já estava pronta. Mas o plano de reestruturação 
da Maternidade Escola ele considera importante “que a gente tenha acesso 
para podermos discutir em bases concretas.”

J-ornal do Sintufrj – Quando o senhor receber da Ebserh o contrato 
para a UFRJ vai divulgá-lo?

Levi –  É lógico. A gente vai discutir em cima desse material.

alização de amplos debates, inclusive audiências públicas, antes 
de o Consuni pôr em votação se a universidade deve ou não aderir 
a Ebserh. 

Proposta
Antes do início da sessão do Consuni na semana passada, os 

coordenadores-gerais do Sintufrj, Francisco de Assis e Alzira Trindade, e 
a diretora da Adufrj, Fátima Siliansky, entregaram ao reitor Carlos Levi 
documento com proposta de calendário de debates e audiências públicas.

Durante a sessão, o conselheiro discente Tadeu Alencar ratificou a 
crítica sobre o calendário apresentado pelo reitor no dia 21e informou 
que as três entidades estavam propondo novas datas.

Audiências Públicas

15 a 19 de abril – Praia Vermelha
22 a 26 de abril – HUCFF
6 a 10 de maio – CT
13 a 17 de maio – Faculdade de Direito
20 a 22 de maio – CCS
23 de maio – Consuni

                                    SINTUFRJ, ADUFRJ e DCE

Debates 
18 a 22 de março – Ipub
1 a 5 de abril – Maternidade Escola
8 a 12 de abril – IPPMG

FRANCISCO de Assis, Fátima Siliansky e integrantes do DCE entregam documento ao reitor Carlos Levi
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movimento

Quinta-feira, dia 7: ato contra a 
Ebserh em frente ao HUCFF
O Andes e a Adufrj convocam a comunidade universitária 
para participar do ato na entrada principal do HUCFF (em 
frente ao bloco A do CCS), das 7h30 às 9h30. 
O ato vai contar com a participação dos delegados ao 
congresso do Andes, que acontece essa semana, de 4 e 9 
de março, na UFRJ.

Todos juntos pelo acordo e reivindicações históricas
Na terça-feira, 5, dois ônibus partem do Sintufrj levando 90 técnicos-administrativos da UFRJ para 

participar de duas manifestações, em Brasília: na quarta-feira, 6, da 7ª Marcha da Classe Trabalhadora, 
organizada pelas Centrais Sindicais e os Movimentos Sociais; e na quinta-feira, 7, da  Caravana da 

Fasubra em defesa do cumprimento integral do acordo de greve.  

“Vamos avermelhar Brasília”
Trabalhadores marcham so-

bre o Planalto Central e entregam 
pauta de reivindicações ao gover-
no. A mobilização visa o atendi-
mento de bandeiras históricas de 
luta da classe trabalhadora. 

A 7ª Marcha da Classe Tra-
balhadora, na quarta-feira, 6 de 
março, que reunirá as principais 
centrais sindicais do país, entre 
elas CUT e CTB, e os movimen-
tos sociais, deverá levar a Brasília 
cerca de 40 mil pessoas, segundo 
cálculos dos organizadores. Nes-
se dia, uma comissão entregará 
à presidenta Dilma Rousseff a 
pauta de reivindicações da classe 
trabalhadora brasileira.  

Segundo o presidente da CUT, 
Vagner Freitas, é importante os 
trabalhadores participarem da 
marcha exatamente porque a pre-
sidenta irá receber as reivindica-
ções da classe trabalhadora. Entre 
os itens reivindicados, ele destaca 
os pontos em relação ao setor pú-

Mobilizações contra Ebserh

Terça-feira, dia 5: reunião no HUCFF aberta a todos
Há algum tempo, um grupo formado por professores da Faculdade de Medicina e de 
médicos do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) vem se reunindo para 
discutir alternativas à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Com a adesão 
de representantes das entidades representativas da comunidade da UFRJ (sindicatos e 
DCE) e das frentes nacional e local de luta em defesa dos HUs, o movimento liderado por 
esses trabalhadores ficou ainda mais forte.
Por isso, o grupo convoca todos para a reunião que acontecerá na terça-feira, dia 5, às 
11h30, no auditório Alice Rosa, no 12º andar do HUCFF. Estarão em pauta as questões 
legais e as pressões para que a UFRJ aceite a Ebserh, assim como as falsas promessas.

blico com vistas à sua valorização. 
“Cobramos investimentos na 

educação, saúde e direito de ne-
gociação dos trabalhadores do 
serviço público. A regulamentação 
da Convenção 151 da Organização 
Internacional do Trabalho OIT), 
que trata da negociação coletiva 
está no Congresso e queremos vê-
la aprovada”, informou Freitas.

Campanhas 
A CUT quer abrir negociação 

sobre os temas da pauta geral, 
por isso o dirigente ressalta a im-
portância da realização de cam-
panhas como a da redução da 
jornada de trabalho com a finali-
dade de mobilizar os trabalhado-
res e a classe ter poder de pressão 
para as mudanças necessárias ao 
país. “O objetivo é termos nossas 
reivindicações atendidas e isso 
também passa pelo desenvolvi-
mento do Brasil, com mudanças 
na política econômica, reforma 

política, redução da jornada de 
trabalho sem diminuição de sa-
lário, fim do fator previdenciário 
e a implantação da reforma tra-
balhista”, enumera.

Vagner Freitas chama os tra-

balhadores a se mobilizar e en-
grossar a marcha: “Quem não 
participa e luta não conquista. 
Foi com muita luta que nós tive-
mos nossas conquistas. É o que 
viemos fazendo e vamos conti-

Na pauta desta manifestação denominada “Marcha das Centrais Sindicais e Movimentos Sociais 
– Desenvolvimento, Cidadania e Valorização do Trabalho” estão as seguintes bandeiras de luta:

 40 horas semanais sem redução de salário.
 Fim do fator previdenciário.
 Reforma agrária.
 Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.
 Política de valorização dos aposentados.
 10% do Produto Interno Bruto (PIB) - que é toda riqueza produzida no país- para Educação.
 10% do Orçamento da União para a Saúde.
 Correção da Tabela do Imposto de Renda.
 Regulamentação da Convenção 151, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da 

negociação coletiva do funcionalismo público.
 Ratificação da Convenção OIT/158 que trata da demissão imotivada.
 Ampliação do investimento público.

nuar a fazer, com mobilização, 
organização e enfrentamento. A 
CUT conquistou muitas coisas, 
mas nunca sem luta. Não é à toa 
que se tornou a maior central, e 
uma central de luta”.
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movimento

Caravana da Fasubra vai agitar o Planalto
Centenas de trabalhadores das institui-

ções federais de ensino superior (Ifes), inclu-
sive aposentados, realizam na quinta-feira, 
7, no Planalto Central, uma das maiores 
mobilizações já convocadas pela Federação, 
com sabor de tudo ou nada. É a Caravana 
da Fasubra Sindical pelo Cumprimento 

Integral do Acordo de Greve.
Desde terça-feira, ônibus de caravanei-

ros chegam de todos os estados brasileiros, 
em Brasília, levando técnicos-adminis-
trativos em educação das universidades 
federais para a manifestação.  A categoria 
quer mostrar ao governo que não está para 

Programação da plenária
8 de março
9h – Credenciamento
10h – Homenagem ao Dia Internacional da Mulher
13h30 – Seminário sobre o Funpresp
Dias 9 e 10
Informes, análise de conjuntura e encaminhamentos: implementação do acordo de greve, Plebiscito Nacional 

sobre a Ebserh, Funpresp e Encontros Regionais. 

A resposta conjunta dos técnicos-administrativos ao 
governo Dilma Rousseff pela audácia e desrespeito será 
discutida e aprovada na Plenária Nacional da Fasubra, 
que começa na sexta-feira, 8, e prossegue até domingo, 10 
de março. O Sintufrj participa com 7 delegados efetivos e 
7 suplentes, além de um representante da direção. 

Ação radicalizada
O principal termômetro para aprovação de uma ação 

radicalizada da categoria, como a deflagração de greve, 
será a Caravana da Fasubra Sindical, no dia 7. No ponto 
avaliação de conjuntura o tema entra em discussão. 

Não à Ebserh
A plenária deliberará, ainda, sobre a realização do 

Plebiscito Nacional sobre a Ebserh e a realização dos 
Encontros Regionais: um na Região Norte, dois na Região 
Nordeste, um na Região Centro-Oeste, dois na Região 
Sudeste e um na Região Sul. Nesses encontros serão 
discutidos com a base conjuntura, Ebserh, redução da 
jornada de trabalho, com turnos ininterruptos, negociação 
coletiva e reestruturação da carreira.

O Fundo de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Executivo (Funpresp) será 
tratado na plenária em seminário. 

brincadeira, acordo tem força de lei e deve 
ser cumprido conforme foi escrito e assinado 
pela Fasubra, MEC e Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Covardia
Nas últimas semanas, o governo dá 

mostras claras de querer manipular a lei 
para excluir os aposentados do acordo que 
pôs fim à greve de 100 dias no ano passado. 
Diante desta ameaça, indignação e decep-
ção tomaram conta dos trabalhadores, 
que não esperavam atitude tão covarde 
do MPOG.  

Plenária deliberará sobre as formas de luta



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1018 – 4 a 10 de março de 2013 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Mapeando os problemas
“O maior problema, entre os vários que temos, é não podermos contar 

com quadro completo de funcionários qualificados que a EEFD necessita 
por ser uma unidade especialmente grande: são 2.500 alunos regularmente 
matriculados; cinco cursos (licenciatura, bacharelado e três de dança); temos 
seis entradas de vestibular e curso de mestrado”, explica o diretor Leandro 
Nogueira. “E a Escola funciona de 6h20 as 22h”, completa o administrador, 
Antônio Braz.  

O diretor argumenta que falta dinheiro para tratar de forma adequada a 
manutenção da Escola e planejar investimentos: “De fato, os recursos hoje são 
maiores, mas ainda não são suficientes para atender a todas as demandas, 
embora não tenhamos preocupação com sofisticação ou luxo. No momento, 
estamos com processo solicitando a antecipação de verbas do Orçamento 
Participativo para repor os tacos que estão faltando em salas de aula e num 
ginásio. Queremos consertar esses pisos antes do retorno dos alunos, em 1º 
de abril, pois a obra de recuperação dos tetos já está em curso”, afirmou. 

Na avaliação de Antônio Braz, a unidade sofre com a falta de técnicos-
administrativos como vestiaristas, profissionais de manutenção (pedreiros, 
bombeiros, eletricistas) e seguranças. “Já contamos com 12 vigilantes da 
universidade e três terceirizados, atualmente dispomos apenas de três da Casa 
e três contratados, e não temos recursos para pagar nenhum trabalhador dos 
quais necessitamos”.

Outro problema é a piscina olímpica, que segundo o administrador 
precisa de uma grande obra de infraestrutura. Recentemente, contou, a casa 
de máquinas foi interditada pelo Escritório Técnico da Universidade (ETU). 

Educação Física sonha com Cidade Olímpica

ufrj

Mas a unidade continua reivindicando investimentos em manutenção e em obras de infraestrutura, 
como na piscina olímpica, que está interditada, e colocação de tacos em salas de aulas e ginásio

Com um ano  e  qua t ro 
meses à frente da Escola de 
Educação Física e Desportos 
(EEFD),  o diretor  Leandro 
Nogueira Salgado Filho e o 
administrador da unidade, 
A n t ô n i o  B r a z ,  e n f r e n t a m 
problemas sérios de infraes-
trutura e falta de pessoal. Mas 
mantêm o otimismo diante de 
um grande projeto que pode 
se tornar realidade.

“Estamos em vista de ver 
a p r o v a d o  o  n o s s o  p r o j e t o 
“ U F R J  C i d a d e  O l í m p i c a ” , 
conta o diretor, acrescentando 
que já tem reunião marcada 
para esta primeira semana 
de março com o Ministério 
dos Esportes e com o Comitê 
Gestor dos Jogos Olímpicos de 
2016 para tratar do assunto. 

O projeto, coordenado pela 
Pró-Re i to r ia  de  Ex tensão , 
reúne a Escola de Educação 
Física e Desportos, a Escola 
Pol i técnica  e  a  Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU), mas para ser viabi-
lizado necessita da parceria 
com o ministério e o Comitê 
Olímpico.

Mega projeto
Segundo Leandro, o proje-

to foi idealizado pelo profes-
sor da EEFD, Armando Alves, 
a partir de um rigoroso estudo 
a respeito. Como a ideia con-
quistou a todos, foi criada a 
Comissão UFRJ Cidade Olím-
pica, presidida pelo pró-reitor 
de Extensão, Pablo Benetti, 
para dar sustentação à sua 
efetivação.

O  pro je to  é  ambic ioso . 
Além da requali f icação da 
EEFD, a implantação do Com-
plexo Integrado de Atividades 
Físicas (Ciaf) prevê uma série 
de edificações e equipamentos 
numa grande área em torno 
da unidade. Como um ginásio 
pol iesport ivo e  um parque 
aquático para cinco mil es-
pectadores; instalações para a 
ginástica artística com capa-
cidade para três mil pessoas; 
ginástica rítmica para 500 e 
lutas olímpicas para três mil; 
um campo de hóquei; hotel de 
trânsito com 200 leitos; está-
dio de atletismo e de futebol 
para cinco mil espectadores; 
raias de remo e orla olímpica.

A  e s t i m a t i v a  o r ç a m e n -
t á r i a  é  d a  o r d e m  d e  R $ 

237.000.000,00. Deste total 
e s t ã o  p r e v i s t o s  p a r a  r e -
qual i f icação da EEFD,  R$ 
3 . 1 9 9 . 7 5 2 , 4 3 ;  p a r a  n o v a s 
edificações e obras no entorno 
de infraestrutura (como redes 
de água, esgoto e elétrica) R$ 
224.878.035,67.

Sinalização é positiva
“Após o carnaval, parti-

cipei de reunião com repre-
sentantes do Ministério dos 
Esportes e do Comitê Rio 2016 
e ficou claro que existe von-
tade política de que a UFRJ 
seja incorporada ao legado 
olímpico. E essa incorporação 
passaria pela l iberação de 
recurso necessário à viabi-
lização do projeto”, conta o 
diretor.

 Segundo ele, a implanta-
ção do Complexo Integrado 
de Atividades Físicas vai co-
locar a UFRJ numa posição 
de l iderança quanto a esse 

tipo de instalações no Brasil. 
“Podemos estar vendo nas-
cer algo que vai dar grande 
visibilidade à universidade, 
além de alargar o orçamento 
da instituição. Isso significa 
a possibilidade de a UFRJ dis-
por dos recursos que tem para 
auxílio de outros setores”.

O diretor contou que foi 
convidado pela Divisão de 
Saúde  do  Traba lhador  da 
UFRJ  (DVST)  e  pe la  Pró-
Reitoria de Pessoal para par-
ticipar de um projeto de saúde 
do trabalhador e ele acredita 
que, com a requalificação, 
a Escola poderá receber não 
apenas  alunos ,  mas  todos 
os setores da universidade, 
i n c l u s i v e  s e r v i d o r e s  p a r a 
realizarem atividades físicas. 
“Nosso sonho é que a Escola 
volte a ser como nos anos 
de 1970: um grande polo de 
integração da universidade”, 
projeta. 

PROJETO da Cidade Olímpica é do professor da Escola, Armando Alves

UMA parte da unidade em manutenção LEANDRO Nogueira e Antônio Braz

Fotos: Emanuel Marinho

UFRJ
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8 de Março
A força feminina na direção do Sintufrj

 Comunicação Sindical 

Carmen Lucia Mendes e Maria Gloria Pagano são da Coordenação de Comunicação Sindical. Glorinha já tem 30 anos de uni-
versidade, está prestes a se aposentar e quer utilizar o tempo que terá livre para trabalhar pela categoria. Experimentou a militância 
quando era estudante da UFRJ e morava no Alojamento, no Fundão.  

“Minha decisão de entrar para a direção do Sindicato foi espontânea, acho que está no sangue devido a minha atuação no 
movimento estudantil”, explica.

Gloria quer fazer o melhor pela categoria e realizar o que foi prometido na Carta Programa da chapa 3, como a criação do Centro 
de Convivência. Ela não quer se restringir à Coordenação de Comunicação Sindical, mas ajudar no que estiver ao seu alcance. “Quero 
fazer o que gostaria que fi zessem comigo, como, por exemplo, dar toda atenção a quem nos procure”, diz.  E aproveita para informar 
que a diretoria investirá na área de informação e divulgação da entidade. “É necessário interagimos com a categoria para sabermos 
as suas necessidades, denunciarmos práticas de assédio moral e estar sempre em comunicação com as unidades”, observa. 

Assistente em administração, Gloria entrou na UFRJ para trabalhar na Reitoria; fi cou 16 anos no HUCFF e em 2007 foi para a 
DVST. Além de ser estenodatilógrafa ela é técnica em arquivo de saúde pela Fiocruz.

Carmen Lucia, 47 anos, é técnica de enfermagem. Entrou na UFRJ em 1988 e sempre trabalhou no Hospital Escola São Francisco 
de Assis (Hesfa). Foi coordenadora de Políticas Sociais do Sintufrj na gestão 2008-2010 e agora inaugura uma nova fase em sua 
militância na Comunicação sindical. 

“Mesmo não estando muito bem de saúde insistiram para que eu participasse da chapa, porque minha atuação soma para o con-
junto da direção. Sou da área de saúde, então, cada dia é um aprendizado na Comunicação, mais estou gostando”, afi rma a dirigente.

Segundo Carmen, o foco da pasta é informar e divulgar. “Vamos dar muita informação e sempre com base na transparência e 
na ética. A categoria não sabe sobre a carreira, sobre a Ebserh e o projeto da Fasubra para os HUs. É preciso informá-la para que todos 
saibam o que está acontecendo”, declara.

Carmen Lucia iniciou sua militância como delegada sindical de base em 2004. Com a conquista da carreira foi escolhida pelo 
Hesfa para integrar a Comissão de Enquadramento, depois foi eleita para a Comissão de Supervisão da Carreira (Cis) e escolhida 
para fazer parte da Comissão Própria de Avaliação do MEC (CPA). Seu trabalho chamou a atenção e foi convidada para participar do 
Coletivo Tribo e mais tarde para participar da chapa que concorreu à direção do Sindicato em 2008. 

Carmen Lucia Maria Gloria

Fotos: Emanuel Marinho

Dois 27 coordenadores do 
Sintufrj, 11 são mulheres. 
O que significa que 45% 
da direção é lilás, com 
muito prazer. Nesta muito prazer. Nesta muito prazer
semana em que se celebra 
o Dia Internacional da 
Mulher – 8 de Março, elas 
expõem à categoria o que 
as motivaram a assumir 
mais um turno de trabalho 
(as atividades sindicais), 
além da dupla jornada 
(casa e emprego) que já 
encaram faz tempo. Em seus 
depoimentos, as dirigentes 
também contam um pouco 
da história  construída 
em anos de atividades na 
universidade.     

  Administração e Finanças   
Márcia Cristina Farraia integra a Coordenação de Ad-

ministração e Finanças e decidiu aceitar o convite e entrar 
para a direção do Sindicato com o objetivo de somar esforços. 
“Quero lutar junto com os demais companheiros da direção 
pelos nossos direitos, e acredito que posso ajudar para que 
esta gestão seja bem transparente”, afi rma. 

Trabalhar na administração de um sindicato não é 
tarefa fácil e Márcia sabe disso. “Tenho experiência em 
administração hospitalar, mas a máquina administrativa 

do Sintufrj tem uma dimensão e complexidade que não 
imaginava que tivesse. Pretendo atuar de forma a otimizar 
a máquina para melhor atender à categoria”. 

Márcia Cristina, 50 anos, está na UFRJ desde 1987.  É 
enfermeira com especialização em cirurgia e obstetrícia. 
Trabalhou no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF) durante 22 anos. Fora da universidade, trabalhou 
na administração de hospitais. Nos últimos anos atuou na 
Divisão de Saúde do Trabalhador (DVST).

Fotos: Emanuel Marinho

Márcia Cristina Farraia
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8 de Março

  Aposentados e  
  Pensionistas

São coordenadoras Maria Severiana 
Passerone e Joana Angélica Pereira. Joana 
Angélica, 48 anos, assistente em adminis-
tração, entrou na universidade em 1986 
e está em processo de aposentadoria. 
Trabalhou no bandejão da Reitoria, na 
Maternidade Escola e durante 10 anos 
no Serviço de Oncologia do HUCFF. Ela é 
presidente da Associação de Moradores da 
Vila Residencial da UFRJ (AmaVila), mas 
o mandato termina no Dia 8 de Março, Dia 
Internacional da Mulher. 

Sua atuação na Amavila garantiu o 
convite para concorrer na chapa vitoriosa 
à direção do Sintufrj. “Temos muitos apo-
sentados da UFRJ que moram aqui. E na 
associação desenvolvemos várias atividades 
voltadas para eles, por isso fui convidada a 
fazer parte desta coordenação”, conta. 

Joana pretende fazer o melhor possível no 
Sindicato: “O que estiver ao meu alcance e for 
bom para a categoria, especialmente para os 
aposentados, eu vou fazer. Queremos plane-
jar atividades de lazer e ações de integração. 
O objetivo é infl uir na qualidade de vida deles. 
A pessoa se aposenta, fi ca dentro de casa, cai 
no sedentarismo e vêm as doenças. Eu não 
quero que isso continue acontecendo. Quero 
que os aposentados venham à universidade 
e tenham possibilidade de vivências. Esse é 
um trabalho para alongar a vida. Eles serão 

A força feminina na direção do Sintufrj

Maria Severiana

acolhidos e se sentirão felizes. Mas para isso 
precisamos criar um espaço de convivência”, 
acrescenta.

Maria Passerone, 75 anos, atravessa 
a Baia de Guanabara sempre quando ne-
cessário para participar das atividades do 
Sindicato. No  fi nal da década de 1980 ela 
foi delegada sindical na entidade. Técnica 
de enfermagem do Hesfa, há três anos está 
aposentada. 

No Hesfa, Maria Passerone trabalhou 
na enfermaria, no laboratório e no Pro-
grama de Assistência Integral à Pessoa 
Idosa (Paipi), onde adquiriu experiência 
para desenvolver atividades com pessoas 

da terceira idade. No Paipi, ela participava 
de passeios com os pacientes e ensinava 
trabalhos manuais para eles. 

Passerone é uma mulher alegre, embora 
até agora a vida não tenha sido muito fácil 
para ela. Viúva, venceu uma depressão e 
trava uma guerra diária contra a tristeza 
devido a problemas com um fi lho. O apoio 
do grupo que hoje compõe a direção foi 
fundamental para sua recuperação.

“Eles levantaram a minha moral. Depois 
de saberem dos meus problemas não me 
deixavam mais em casa, me chamavam 
para as reuniões e para participar de todas 
as atividades do movimento. Começei então 

a participar de tudo e acabou a depressão. 
Como sou dedicada à luta, me convidaram 
para participar da chapa e fomos eleitos ”, 
conta.

Na Coordenação de Aposentados e Pen-
sionistas deseja fazer muito. “Quero ver se 
terei oportunidade de fazer todas as coisas 
que pretendo. Têm muitos aposentados que 
fi caram como eu, prostrados em casa e é 
preciso fazer uma revolução com eles como 
foi feita comigo. Fiquei mais jovem. Penso 
em roteiros de passeios, chás dançantes, 
bingo, várias atividades. Vou fazer muitas 
coisas como fazia no Paipi, e quando sai de 
lá o pessoal até chorou”.  

Joana angélica

Alzira Trindade, 54 anos, psicóloga na Seção de Aten-
ção ao Trabalhador da Prefeitura Universitária, técnica-
administrativa da UFRJ desde 1979. Na época ainda cursava 
a graduação, por isso dividia o tempo entre o expediente 
no gabinete do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) e o 
estágio no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG). 

“Nessa ocasião, percebi como se davam as relações de 
poder entre técnico-administrativos e docentes, a falta de 
condições nos ambientes de trabalho, e como a UFRJ respirava 
política. Estudantes e trabalhadores discutiam a situação do 
país e da universidade. No trajeto do bloco K para o IPPMG 
sempre era abordada pelo companheiro Djalma Cabral, que 
me convidava para participar das reuniões. Foi na semana em 
que os estudantes exibiram o fi lme “Je vous salue Marie” que 
decide fazer parte do grupo, inclusive elaboramos a Cartilha 
da Estatuinte”, relembra Alzira.

“Resolvi ser dirigente sindical por me indignar com as 
injustiças e a discriminação aos índios e negros, dos quais 
sou herdeira direta, ou seja, essas etnias estão no sangue, 
na minha alma. Sempre estive nas lutas por salários e con-
dições de trabalho e vida com dignidade. Portanto, estar na 

Coordenação-Geral
direção do Sintufrj é mais um desafi o que assumo e também 
mais uma oportunidade de aprendizado de proposição e de 
fi scalização do que nos é de direito. Representar a categoria 
signifi ca a possibilidade de agir, realizar sonhos possíveis”, 
afi rma a coordenadora.

Lutar para implantação efetiva de uma política de saúde do 
trabalhador da UFRJ e tornar realidade o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) com a realização dos 
exames periódicos, admissionais, demissionais para aposen-
tadoria, o PPRA, acompanhados do mapeamento dos riscos 
ambientais, é o que almeja Alzira nesta gestão sindical. Mas, 
ela tem clareza de que o papel do Sindicato é “acompanhar as 
equipes de segurança do trabalho para verifi car, por exemplo, 
se existem e estão sendo usados corretamente os EPI’s e EPC’s;  
se as atividades de promoção e prevenção em relação à saúde 
dos trabalhadores estão sendo desenvolvidas, como vacinação, 
controle da hipertensão arterial, diabetes, tratamento de uso 
e abuso de álcool e outras drogas.” 

Como a maioria das mulheres arrojadas e que vão à 
luta, Alzira afi rma que “enfrentou e continuo enfrentando 
comportamentos autoritários, machistas e preconceituosos 
de homens na UFRJ.”  
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Organização e Política Social  

A coordenadora Maria Bernadete Figueiredo Tavares sempre participou do movimento dos técnicos-adminis-
trativos participando das atividades convocadas pelo Sintufrj, como assembleias, congressos manifestações, atos e 
outras ações políticas, principalmente durante as greves da categoria. A fonoaudióloga resolveu integrar a direção 
do Sindicato porque acha que é preciso haver uma renovação da militância para “mudar, fazer coisas diferentes”. 

Ela escolheu esta Coordenação porque quer incrementar a implantação da saúde do trabalhador na UFRJ. “Re-
cebemos de saúde suplementar R$ 120, enquanto um plano de saúde beira a R$ 500. Por isso é muito importante 
lutarmos por uma política efetiva de saúde para o trabalhador. Todos pensam que nós somos  assistidos pelos hos-
pitais da instituição, mas isso não acontece”, chama a atenção Bernadete, que desde 1998 integra os quadros da 
universidade e sempre trabalhando na Unidade de Reabilitação do Hesfa, setor que coordena há três anos. 

8 de Março

Maria Sidonia

Ana Célia

A força feminina na direção do Sintufrj
Educação, Cultura e Formação Sindical

Maria Bernadete

Fotos: Emanuel Marinho

  Coordenadores Suplentes
Roberta Kelly Rabello, 31 anos, é engenheira agrônoma. 

Entrou para a UFRJ em 2010 para trabalhar na Prefeitura 
Universitária. É responsável por supervisionar e fi scalizar 
o contrato da empresa prestadora de serviço de limpeza de 
áreas externas e verdes do campus da Cidade Universitária.

Roberta integrou a chapa 3 a convite e na época resol-
veu disputar a eleição por estar insatisfeita com a antiga 
direção, principalmente com a condução e o desfecho das 

negociações da última greve.   
Olga Letícia Penido Xavier é enfermeira e entrou na 

UFRJ em 1980, mesmo ano em que se graduou. Trabalhou 
até 2008 no HUCFF, atuando na área de assistência e gestão, 
quando foi para o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva 
(Iesc). Se especializou em Saúde do Trabalhador pela Escola 
Nacional de Serviço Público da Fiocruz e fez mestrado em 
Saúde Coletiva, na UFRJ. 

Olga sempre esteve comprometida com as questões que 
dizem respeito aos trabalhadores em geral e em especial aos 
da universidade. “Considero que o Sindicato é uma entidade 
legítima de representação para se discutir, deliberar e enca-
minhar as questões políticas, sociais e legais relacionadas à 
categoria. Pretendo atuar de maneira integrada com os demais 
membros da direção, encaminhando demandas e garantindo 
o espaço da categoria nos fóruns de decisão”, afi rma. 

Fazem parte da pasta Ana Célia da Silva e Maria 
Sidônia dos Santos. Ana Célia, 54 anos, conhece a 
entidade desde os tempos da Asufrj, mas só agora 
estreia na direção do Sindicato. “Sempre participei 
das atividades sindicais, embora tivesse aversão por 
política”, comenta. A decisão de encarar o desafi o foi 
motivada pelo descontentamento com os rumos que 
a entidade  tomou nos últimos anos.

“Participei daquelas assembleias históricas no 
Roxinho. Fui aluna de dança no Espaço Cultural 
durante 15 anos e frequento a academia da entidade. 
Com o tempo e muitos comentários me decepcionei 
com algumas coisas e pensei que deveria estar inserida 
no contexto para acompanhar de perto e participar 
das mudanças”, expõe suas razões a coordenadora.

Ana Célia conta que não tinha pretensão de estar 
na direção e sim de ajudar, mas o convite foi sedutor. 
“Aceitei de cara porque as pessoas da chapa eram da 
comissão de enquadramento da qual fi z parte”. Já a 
pasta da Educação lhe veio de forma natural, pois 
já participava de atividades da área. “Vejo que posso 
contribuir muito, pois a educação está hoje voltada 
para a área de recursos humanos e a lei da carreira. 
É o que faço é orientar e esclarecer os servidores sobre 
os incentivos e benefício de estudar e se capacitar 
para melhorar o salário. Queremos a melhora do 
ponto de vista profi ssional e da qualidade de vida dos 
trabalhadores”.

Assistente de administração, Ana Célia faz parte da 
UFRJ desde 1982. Ela se orgulha de ter trabalhado com 
a militante e ex-dirigente Marlene Ortiz, no Instituto 
de Química, sua primeira unidade. Em 2000, foi para 
a Divisão de Recursos Humanos do HUCFF, passou um 

ano e meio no Serviço de Epidemiologia, mas retornou para o DRH.  

Maria Sidônia dos Santos, 68 anos, auxiliar de enfermagem, 
na UFRJ desde 1986 e numa mesma unidade: o Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG). Atualmente 
está na Unidade de Pacientes Internos (UPI). 

Questionadora, ela entrou para a direção por querer mudanças 
no Sindicato. “O nosso objetivo é um trabalho em conjunto. Dar 

novos rumos para o Sindicato. Não tenho experiência política, 
porém tenho muita vontade de agregar e trabalhar. Para tudo 
tem um jeito e está na hora de fazermos isso com o nosso 
Sindicato”, acredita. 

Para Sidônia com “muito trabalho, união e luta” esta mu-
dança que ela avalia como necessária virá. Quando se aposentar, 
o que ocorrerá em breve, pretende estar mais presente no dia 
a dia da entidade. 
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81 anos de 
vitória das 
sufragistas 
brasileiras

A luta das mulheres
pelo direito ao voto
Direito à leitura, à educação, 

ao trabalho, ao voto e à sexuali-
dade foram batalhas árduas das 
mulheres em todo o mundo, com 
vitórias relativamente recentes 
na cronologia da história das 
civilizações. 

Por alguns milênios, a partici-
pação da mulher na sociedade foi 
restrita ao princípio da procriação 
e de coadjuvante do homem. Por 
séculos não lhes era permitido 
sequer aprender a ler, e o mundo 
delas se resumia aos trabalhos 
no campo e em casa. Somente 
com a industrialização, quando a 
mão de obra feminina tornou-se 
necessária e a mulher foi obrigada 
aos poucos, a se inserir no mercado 
de trabalho, as mulheres adquiri-
ram mais relevância nas decisões 
sociais ao seu redor.

Uma das maiores vitórias fe-
mininas ao longo dos tempos foi 
o direito ao voto. Uma luta travada 
por quase 50 anos pelos movimen-
tos feministas e que foi chamado de 
sufragistas. O primeiro país a con-
ceder o direito de voto às mulheres 
foi a Nova Zelândia, em 1893. Mas 
somente à partir da década de 1920 
é que as nações ocidentais foram, 
aos poucos, concedendo o direito 
ao voto às sufragistas. Ainda em 
pleno século XXI, alguns países 

8 de março

81 anos de 
vitória das 
sufragistas 
brasileiras

No dia 24 de feverei-
ro, completou 81 anos 
da conquista do voto 
feminino no Brasil. Isso 
ocorreu durante o gover-
no provisório, por meio 
do Decreto n° 21.076, 
em 1932, que instituiu a 
Justiça Eleitoral e passou 
a regulamentar as elei-
ções no país. Em maio do 
mesmo ano, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
foi instalado na capital, 
o Rio de Janeiro.  

Entre as reformulações 
pelas quais passou a legis-

lação eleitoral em vigor, 
na época, encontra-se o 
direito de votar das mu-
lheres, o voto secreto e o 
sistema de representação 
proporcional de votação. 
Pela primeira vez, a legis-
lação eleitoral fez referên-
cia aos partidos políticos, 
mesmo admitindo a can-
didatura avulsa. 

O primeiro Código 
Eleitoral também regu-
lou as eleições federais, 
estaduais e municipais 
e atribuiu à Justiça Elei-
toral a responsabilidade 

de organizar o processo 
eleitoral, incluindo o 
alistamento de eleitores, a 
organização das mesas de 
votação, a apuração dos 
votos, o reconhecimento e 
a proclamação dos eleitos. 
E criou os Tribunais Re-
gionais Eleitorais de cada 
unidade da Federação. 

Curiosamente, já na-
quela época, o Código 
Eleitoral brasileiro, em seu 
artigo 57, previa o uso de 
uma máquina de votar, 
que só foi adotada em 1990 
com a urna eletrônica.  

de costumes mais conservadores, 
não permitem o voto feminino. E 
as mulheres locais continuam na 
batalha igual à que viveram às 
do fim do século XIX e início do 
século XX. 

O sufrágio feminino
no Brasil: século XX
Sem a efervescência dramá-

tica das feministas europeias e 
norte-americanas, o movimento 
pelo voto da mulher no Brasil 
foi uma luta bem mais branda e 
foi iniciada por um homem. Em 
setembro de 1890, o intelectual 
César Zama propôs o sufrágio 
universal, incluindo o feminino, 
durante a elaboração da primeira 
constituição da República. 

Em 1891, Almeida Nogueira, 
outro constituinte, voltou a defen-
der o voto feminino. Em janeiro 
daquele ano, 31 constituintes assi-
naram uma emenda ao projeto de 
Constituição, concedendo o voto à 
mulher. Mas a rejeição à emenda 
foi imediata, tão violenta, que foi 
retirada. Se tivesse sido aprovada, 
o Brasil teria sido o primeiro país 
do mundo a reconhecer o direito 
da mulher de votar. 

No início do século XX, o desejo 
da mulher brasileira em votar 
manifestou-se em casos isolados 
como em Minas Gerais, em 1905, 
onde três mineiras alistaram-se 

e votaram. A baiana Leolinda de 
Figueiredo Daltro é considerada a 
pioneira da luta feminina pelo voto 
no Brasil. Em 1910, ela fundou a 
Junta Feminina Pró-Hermes da 
Fonseca, em apoio à candidatura 
dele à presidência do país. Como 
o seu candidato saiu vitorioso das 
urnas, intensificou a sua campa-
nha pelo direito de voto da mulher.

Em 1917 e 1920, o deputado 
Maurício Lacerda apresentou por 
duas vezes emendas à Constituição 
que instituíam o voto feminino, 
sendo ambas rejeitadas. Dois proje-
tos de lei, um elaborado no Senado, 
em 1919, e outro na Câmara, em 
1924, também não vingaram. 

Mas, os movimentos feministas 
ganharam força no Brasil e, em 
1922, Bertha Lutz fundou, no Rio 
de Janeiro, a Federação Brasileira 
pelo Progresso Feminino, desenvol-
vendo uma grande campanha pela 
implantação no país dos direitos 
eleitorais e políticos das mulheres. 

Em 1928, o Rio Grande do 
Norte tornou-se o Estado pioneiro 
em conceder o direito de voto à 
mulher e, no mesmo ano, as po-
tiguares Celina Vianna Guimarães 
e Julia Barbosa foram as primeiras 
mulheres alistadas como eleitoras 
brasileiras. Foi ainda nesse estado, 
em 1928, que houve a votação 
histórica no município de Lages 
de Alzira Teixeira Soriano, a 

primeira prefeita do Brasil, eleita 
pelo Partido Republicano. Mas 
ela não terminou o seu mandado, 
pois a comissão de Poderes do 
Senado Federal pediu a anulação 
de todos os votos que foram dados 
às mulheres. 

Ainda hoje, em pleno século 
XXI, as mulheres são minorias 
na vida política brasileira, com 
um número irrisório a ocupar 

cargos políticos. Mesmo diante 
deste desequilíbrio, têm os mesmos 
direitos que os homens. No mundo, 
a exemplo do Brasil, já se tornaram 
presidentas e ministras. Cada vez 
mais se distancia a época em que as 
sufragistas eram presas, faziam gre-
ve de fome ou atiravam-se em frente 
a um cavalo. Em contrapartida, 
muitos países, como Kuwait, ainda 
negam o sufrágio às mulheres.   

MULHERES no mundo todo lutaram pelo direito ao voto

NO Brasil, o movimento sufragista ganhou fôlego em 1910

ALZIRA Floriano: primeira prefeita BERTHA Lutz: feminista histórica LEOLINDA Daltro: pioneira na luta pelo voto CELINA Guimarães

Fotos: Arquivo/Internet
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Eglar das Virgens Vasconcelos, 
77 anos, trabalhou por mais de 35 
anos na universidade, aposentan-
do-se em 1990. Ela foi auxiliar de 
enfermagem no Hospital Escola 
São Francisco de Assis (Hesfa) e 
auxiliar administrativa na Seção 
de Pessoal do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS). Por onde passou, 
conquistou uma legião de amigos 
com sua gentileza e doçura. 

Eglar teve três filhas: Ana 
Maria e Ana Karla, assistentes 
administrativas da UFRJ lotadas 
na Decania do CCS, e Ana Lúcia. As 
duas primeiras lhe deram 12 netos 
que, por sua vez, a presentearam 
com 20 bisnetos, sendo que tem 
mais um a caminho. A família 
é tão numerosa que transforma 
qualquer encontro numa festa. 
Viúva, mora com a uma das filhas, 
em Madureira. 

A vida na UFRJ
Natural de Cachoeira Alta, 

no Espírito Santo, cidadezinha 
próxima a Cachoeiro de Itape-
mirim, Eglar chegou ao Rio de 
Janeiro ainda jovem para morar 
com as primas em Ipanema. O 
primeiro emprego foi no Hospital 
Evangélico, como telefonista. Seu 
equipamento de trabalho era uma 
daquelas centrais telefônicas de 
plugar os cabos para completar 
a ligação. 

Mas não demorou muito 
para Eglar iniciar sua trajetória 

Programação

perfil

A doce Dona Eglar do Hesfa e CCS

Os amigos do Sintufrj e da universidade
No dia em que socializou suas recordações com o Jornal do Sintufrj, dona Eglar recebeu a visita das 

coordenadoras Alzira Trindade e Gloria Pagano, e da auxiliar de enfermagem do IPPMG, Geiza de Souza.
Alzira lembrou como dona Eglar era querida na universidade por saber tratar todos bem e fazer o seu 

trabalho com gosto.  “Por isso hoje a gente tem que retribuir todo o carinho que ela nos deu”, disse Gloria, 
referindo-se ao tratamento especial que a atual direção vem dispensando aos aposentados da categoria. “Ela 
merece todo nosso respeito”, complementou Geiza.

na UFRJ, Ela era da Escola de 
Enfermagem Anna Nery e atuava 
no Hesfa. Desse tempo, lembra da 
boa convivência com os colegas e 
os médicos, um deles o professor 
Rodolpho Rocco, também dos 
horários rigorosos e dos plantões 
puxados. 

“O regime da Escola Anna Nery 
era muito rígido. Isso incluía o 
uniforme sempre impecável e a co-
brança de atenção aos pacientes”, 
conta Eglar. A aposentada também 
não esquece os ensinamentos de 
Cleonice Ribeiro, chefe da Enfer-
magem à época, e do carinho dos 
profissionais com os pacientes. “O 
pessoal da enfermagem ajudava os 
internos em tudo, até comprando 
coisas,  como material de higiene 
pessoal”, relembra.   

Também não lhe sai da cabeça 
o dia em que a cidade foi parali-
sada com a notícia do suicídio do 
presidente Getúlio Vargas. “Eu 
estava no Hesfa, na Avenida Presi-
dente Vargas, e foi difícil naquele 
dia chegar em casa”, diz. 

Quando casou e foi viver numa 
casa grande, em Quintino, logo 
transformou o árido terreno em 
jardim, pomar e horta. “Gostava 
muito de mexer com a terra. 
Colhíamos do quintal mamão, 
mandioca e outros legumes e 
frutas”, recorda Eglar. 

Responsável e dedicada
Na Seção de Pessoal do CCS 

Eglar destacou-se pelo cuidado  
com a papelada dos colegas e a 
dedicação às tarefas. Talvez por 
isso nunca tenha conseguido 
esquecer-se de um único erro grave 
que cometeu: deixou de incluir 
na listagem para pagamento um 
trabalhador. “Eu mesma fui à 
Reitoria resolver o problema. Mas 
deu tudo certo”, garante. 

A técnica-administrativa sem-
pre fez questão de participar das 
assembleias da categoria e entende 
que o Sintufrj sempre foi um ins-
trumento importante na defesa 
dos seus direitos. E se atualmente 

frequenta pouco a entidade é por 
dificuldades em se locomover 
sozinha.

Eglar parou de estudar ao 
completar o segundo grau, mas 
manda um recado para os atuais 
profissionais da UFRJ: “Estudem, 
não percam tempo. Se atualizem. 
Quem perde tempo parado não 

Para comemorar o Dia In-
ternacional da Mulher,  o Núcleo 
de Estudos e Tratamento do 
Tabagismo (NETT) promove na 
quinta-feira, dia 7 de março, uma 
atividade especial. Serão palestras 

9h10 às 9h30: A mulher e a Propaganda do Fumo
• Porque a mulher é um dos principais alvos para a propaganda de álcool e do fumo?
• Quais foram e quais são hoje as estratégias da indústria do tabaco voltadas para o 
público feminino?
Palestrante: Anna Monteiro, jornalista (ACT-BR)

9h30 às 9h50: A Ansiedade e o Fumo
• O que causa a ansiedade na mulher?
• Como você pode perceber que está ansiosa?
• O que vem primeiro: o fumo ou a ansiedade?
• Parar de fumar melhora ou piora a ansiedade?
Palestrante: Carolina Costa, psiquiatra (HU/IDT-NETT/UFRJ)

9h50 às 10h20: Riscos do Cigarro para a Circulação
• Como a nicotina e o monóxido agem no sistema vascular?
• Quais são as doenças circulatórias causadas pelo fumo?
• O tabagismo passivo é perigoso para a mulher?
• Quais são os ganhos da cessação para circulação na mulher?
Dr. Carlos Eduardo Virgini, angiologista, SBAV-RJ

10h40 às 11h: Proteja seu Coração contra o Fumo
• Porque o tabaco aumenta os riscos de infarto?
• Quais são os ganhos que a mulher tem ao parar de fumar?
• Quais são os benefícios do exercício para a saúde da mulher?
• O tabagismo passivo é perigoso para a mulher?
Palestrante: Marcel Coloma, cardiologista (Clínica para Parar de Fumar)

11h às 11h20: Riscos do Fumo para a Mãe/Criança
• Quais são as substâncias tóxicas presentes no fumo?
• Quais são os riscos para a saúde da mulher/gestante?
• Quais são as doenças que o fumo provoca no bebê/criança?
• Por que é preciso um ambiente livre do fumo?
Palestrante: Kátia Oliveira Machado, pediatra (IPPMG)

11h20 às 11h50: O Fumo e os Riscos para a Fala
• Porque o tabaco prejudica a voz da mulher?
• Quais são as doenças que o fumo provoca nas cordas vocais?
• Quais são os benefícios da cessação do fumo para a fala?
Palestrante: Lia Bacha dos Santos, fonoaudióloga (coordenadora do Programa Estadual de 
Controle do Tabagismo)

NETT promove debate sobre saúde da mulher e tabagismo
sobre o tema saúde da mulher 
e tabagismo, das 9h às 11h50, 
no Auditório Halley Pacheco, 8º 
andar do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF). 
O evento é aberto para a comuni-

dade de funcionários da UFRJ e 
pessoas interessadas. Não é apenas 
para fumantes, pois o tabagismo 
passivo também será abordado. 
Mais informações pelo e-mail nett.
ufrj@gmail.com.

chega a lugar nenhum”. A apo-
sentada despede-se da equipe de 
reportagem com um pedido e uma 
confissão: “Manda um abraço para 
todos e saibam que a minha vida 
era muito legal na universidade. 
Vivia cercada de amigos. Nossa 
turma sempre almoçava junta e eu 
sinto saudades disso tudo”. 

EGLAR: simpatia e atitude GLORIA, Alzira, Eglar e Geiza
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solidariedade

No dia 25 de fevereiro, quando 
o governo do Rio de Janeiro divul-
gava o edital de privatização do 
Maracanã (que inclui a demolição 
de prédios e a transformação do 
Museu do Índio em Museu Olím-
pico), coordenadores do Sintufrj 
levaram às lideranças indígenas 
das etnias que constituíram no 
local a Aldeia Maracanã, o apoio 
da entidade à luta de resistência 
pela permanência no local, e pro-
pôs algumas iniciativas em prol 
daquela comunidade.

Os coordenadores ouviram o 
relato de lutas e dificuldades dos 
representantes das etnias que com-
põe a Aldeia. No segundo sábado de 
cada mês, são realizadas no espaço 
mostras de artesanato, atividades 
de cantos e danças. E entre os 
presentes, há sempre estudantes 
em busca de conhecimento sobre 
a cultura indígena.

Índios são nossos irmãos e a 
Aldeia Maracanã é intocável

Consciência da luta 

Estado de alerta 
O governo do Rio publicou 

no dia 25 de fevereiro o edital 
de concessão do Maracanã. A 
licitação será no dia 11 de abril. 
Os indígenas, representantes de 
várias etnias, pretendem resistir 
a uma provável ordem de deso-
cupação, depois que o governo 
estadual anunciou a privatização 
do Complexo do Maracanã e disse 
que vai transformar o prédio em 
museu esportivo. 

Com a derrubada das liminares 
que protegiam a permanência dos 
índios no local, a expectativa é 
que autoridades tomem o imóvel, 
embora para isso seja necessário 
autorização judicial. 

“O governador deixou claro 
que não vai querer destinação 
cultural indígena”, disse Urutau 
Guajajara, uma das líderes da 
aldeia. “A resistência continua. 
Nós queremos o patrimônio para 
o usufruto e destinação cultural 
indígena”, declarou.

Nos últimos dias, as lideran-
ças vêm se reunindo com etnias 
indígenas e com representantes de 
movimentos sociais para a organi-
zação da resistência. Está previsto 
um ato no dia 2 de março, com a 
realização de um ritual do Xingu 
com o Pajé Kamayurá Sapaim.

Xamaquiri, ou Afonso Apurinã, 
presidente do Centro de Referência 
da Cultura Indígena, anuncia um 
objetivo ambicioso: a constituição 
de uma Universidade da Cultura 
Indígena.

Mas, o projeto esbarra no 
preconceito da gestão municipal, 
que prefere ver a Aldeia transfor-
mada em um museu olímpico a 
uma reserva da cultura indígena. 
“Parentes” de outras etnias do país 
se deslocaram para lá em defesa 
da Aldeia.

“Aqui, neste espaço, está regis-
trada toda cultura dos povos indí-
genas”, diz Afonso, lamentando a 
tremenda falta de respeito.  “De 
1.500 para cá não mudou nada na 
cabeça destas pessoas?”, constata, 
lembrando que pela lei (nº 11.645) 
é obrigatório o ensino da história e 
da cultura indígena brasileira em 
sala de aula.

ESPAÇO sob a mira de empresários é resistência da cultura indígena no Rio de Janeiro

Sindicalistas propõem
várias ações 
“Queremos ajudar a Aldeia 

Maracanã. Fizemos contato com 
o Departamento de Odontologia 
Social e Preventiva da Faculdade 
de Odontologia da UFRJ e estamos 
dispostos realizar um trabalho 
aqui”, explicou Celso Procópio, 
coordenador de Políticas Sociais 
do Sintufrj. 

Jorge Pierre, coordenador de 
Esporte e Lazer, sugeriu a realiza-
ção de um evento esportivo para 
promover a luta em defesa da 
Aldeia, como, por exemplo, um 
jogo de futebol entre a equipe do 
Sintufrj e a seleção indígena. 

O coordenador de Políticas 
Sociais, Jorge Luiz (Brasília), 
lamentou que o indígena, “o 
dono destas terras”, hoje seja 
discriminado. Os coordenadores 
Genivaldo Santos, João Pereira 

Paulo Henrique completou 
cinco anos no dia 26. É filho da 
guajajara Maria Creusa, 21 anos, 
que há um mês juntou-se ao 
grupo e pretende ficar por dois 
meses, apesar da saudade da filha 
de um ano, Yauana, que ficou no 
Maranhão com o pai: “Essa luta é 
importante para todos nós”. 

Datiê, tupinambá de Brasília, 
é jogador de futebol e quebrou 
contrato com um time do Pará 
para integrar a resistência. Ele 
sonha com a criação de uma uni-
versidade da cultura indígena: “já 
que nenhuma universidade formal 
dá o título ao pajé”, e quer que o 
Brasil dê condições dignas para 
preservação dessa cultura.

“Essa universidade (da cul-

Luiz e Paulo César de Souza, que 
também integraram a comitiva do 
Sintufrj, ajudaram a sugerir outras 
ações em prol da Aldeia,   

Por exemplo, a realização de 
uma mostra na UFRJ sobre as 
diferentes formas de cultura indí-
gena, e paralelamente uma feira 
para venda de artesanato. Além de 
uma campanha para arrecadação 
de alimentos, água mineral, ma-
terial de higiene e roupas para os 
moradores da Aldeia.

Apoio do Consuni
A direção do Sintufrj informou 

que solicitará ao Conselho Uni-
versitário da UFRJ a aprovação 
de uma moção pela preservação 
da Aldeia Maracanã; e os repre-
sentantes indígenas pediram ao 
Sindicato a divulgação de docu-
mento de apoio à luta deles e pela 
permanência da Aldeia Maracanã.

tura indígena) vai ser um grande 
marco na história”, diz Evandro, 
do povo Asurini, convocando à 
reação contra aqueles que, “de 
Cabral a Cabral, tentam apagar 
essa história”.

“Podemos ter acesso a tecnolo-
gias mas sem deixar de ser quem 
somos. Podemos aprender tudo 
sobre a floresta de pedras e levar 
o conhecimento da nossa floresta 
natural”, disse Pacarí, pataxó da 
Bahia.

Caiá, waiwai do Pará, fez 
um apelo comovente: “Nosso 
conhecimento é vasto. Queremos 
espaço para passar nossa cultura 
e aprender com a cultura urbana. 
Vamos brigar até o fim. Não nos 
deixem sozinhos”.

LIDERANÇAS indígenas da Aldeia expõem situação de abandono e de insegurança aos coordendores do Sintufrj

Fotos: Emanuel Marinho
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