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26% continuam na folha
O Conselho Universitário atendeu à reivindicação do Sintufrj e aprovou resolução que mantém 

os ,% por tempo indeterminado na folha de pagamento até que se esgotem todos os 
recursos para manter o percentual no contracheque dos servidores. 
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NOSSOS DIREITOS 

Ações na 
Justiça
Assessoria jurídica prepara 
um pacote de ações coletivas 
para buscar direitos na Justi-
ça. A primeira delas quer que 
o governo pague os reajustes 
salariais que não concedeu. 

Estas imagens fazem parte do acervo 
da exposição ‘Retrato do Trabalho na 
UFRJ’ que o Sintufrj inaugura no dia 
21 de maio, no hall do CT. Um vídeo foi 
produzido acerca do tema.

INFRAESTRUTURA

HUCFF fica
às escuras
Diretor Leôncio Feitosa diz 
que a solução seria a constru-
ção de um novo prédio.

Lula Livre
Mangueira: 
90 anos

O 23º Confasubra deliberou pelo 
apoio crítico às ações em defesa da 
liberdade do ex-presidente. 

Imagem de Cartola se confunde com 
a história da Estação Primeira de 
Mangueira.

Mão na massa
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Nos dias 16 e 17 de maio, 
será realizado o II Encontro 
de Sensibilização UFRJ pela 
Acessibilidade. O evento faz 
parte do trabalho do Fórum 
Permanente UFRJ Acessível 
e Inclusiva, que tem como 
objetivo dialogar com alu-
nos, professores, técnicos-
-administrativos e trabalha-
dores terceirizados. 

Faculdade de Odontologia vai à comunidade 

A equipe do Projeto de 
Extensão Promoção de Saú-
de do Trabalhador, da Fa-
culdade de Odontologia da 
UFRJ, ocupou o hall da Rei-
toria, na segunda-feira, 7, 
para orientar e incentivar os 
integrantes da comunidade 
universitária – entre eles os 
trabalhadores terceirizados 

– a cuidar da saúde bucal. A 
atividade fez parte da cele-
bração do Dia do Trabalha-
dor, realizada anualmente 
pela Odontologia.

A coordenadora do pro-
jeto, professora Sônia Grois-
man, explicou que é muito 
importante a conscientização 
das pessoas para a necessi-

dade de cuidar da higieni-
zação da boca. “A maioria 
das pessoas não sabe que 
existem bactérias bucais que 
se alojam em diferentes 
partes do corpo causando 
doenças, algumas graves, e 
que podem facilmente ser 
evitadas. Doenças cardíacas 
e acidentes vascular cere-

bral são exemplos disso”, 
alertou.

Uso do fio dental – “A 
saúde começa pela boca. Só 
cinco por cento da popula-
ção compra fio dental. Seu 
uso complementa a higie-
nização, pois atinge a área 
onde a escova não alcança, 
sendo mais sujeita ao de-
senvolvimento de doenças 
gengivais. E lavar as mãos 
previne 90% de doenças”, 
alertou a coordenadora. 

Além dos exames na boca, 
foram distribuídos kits para 
escovação e higienização e 
material didático. Participa-
ram também da atividade 
estudantes da graduação e 
do curso de Especialização 
em Saúde Coletiva, da Odon-
tologia, e da Escola de Edu-
cação Física e Desportos. 

“O Sintufrj é um parceiro 
importante para a Faculdade 
de Odontologia. Somos mui-
to gratos”, agradeceu Sônia 
ao término do evento. 

Nesta segunda-feira, 14, às 11h, tem reunião com os re-
presentantes das equipes participantes do Torneio de Fute-
bol do Trabalhador, organizado pelo Sintufrj, para definição 
da segunda fase da competição. 

Local: Espaço Saúde Sintufrj. 

Inscrição de candidatos 
até um dia antes da eleição, 
pelo e-mail: secretaria@sin-
tufrj.org.br (titular com su-
plente).

NCE – Quarta-feira, 16, 
das 10h às 17h. 

PR-6 – Quinta-feira, 17, 
das 10h às 17h.

O Conselho de Delega-
dos Sindicais de Base se 
reúne na terça-feira, 15, às 
10h, no Espaço Cultural do 
Sintufrj. Pauta: informes, 
plano de lutas da Fasubra e 
relatório da perícia contábil. 

Reunião do 
Conselho 
de Base 

 15/5, às 16h - Praia Vermelha x Prefeitura Univer-
sitária (PU).

 15/5, às 17h - Sintufrj x Escola de Educação Física e 
Desportos (EEFD).

 16/5, às 17h - CCS x Diseg.

Todas as partidas serão disputadas no campo do Cepe. 

Próximos jogos

Com o tema “A centra-
lidade da enfermagem nas 
dimensões do cuidar”, na 
quarta-feira, 16, os trabalha-

Semana da Enfermagem do IPPMG II Encontro de Acessibilidade
O encontro será no au-

ditório do Quinhentão, no 
Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), e terá quatro turnos: 
dia 16, manhã, tarde e noi-
te, e dia 17, manhã. Entre as 
atividades planejadas está 
o módulo de sensibilização, 
no qual pessoas com defi-
ciência e que fazem parte do 
corpo social da universidade 

possam compartilhar suas 
experiências e esclarecer à 
comunidade universitária a 
relevância da acessibilidade 
e da quebra de barreiras no 
trato com pessoas com defi-
ciência. 

No encerramento, dia 
17, durante a tarde, haverá 
a plenária mensal do Fórum 
Permanente.

V o c ê 
quer mo-
d i f i c a r 
seus há-
bitos ali-

mentares, praticar exercícios 
físicos regularmente e me-
lhorar sua qualidade de vida, 
mas está faltando estímulo? 

Saúde na Medida Certa
Venha encarar esse desafio em 
grupo durante o ano de 2018. 
O Espaço Saúde Sintufrj, em 
parceria com o Laboratório 
Lanutri (de avaliação nutricio-
nal), do Instituto de Nutrição 
Josué de Castro, da UFRJ, 
está com inscrições abertas, 
de 10 a 20 de maio, pelo site 

www.lanutri.injc.ufrj.br.
Para inscrever-se, basta 

ser servidor público na Cida-
de Universitária (técnico-ad-
ministrativo em educação e 
docente), ter disponibilidade 
de tempo para participar de 
todas as atividades propos-
tas pela equipe e não ter con-

traindicação para praticar 
exercícios físicos. Importan-
te: não será aceita inscrição 
de participante das edições 
anteriores.

Mais informações pelo tele-
fone (21) 3938-6843 (Lanutri) 
ou pelo e-mail: saudenamedi-
dacerta@nutricao.ufrj.br.

dores do Instituto de Pueri-
cultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) realizarão, 
das 8h às 14h, no anfiteatro 
nobre da unidade, a Come-
moração da XVII Semana da 
Enfermagem do IPPMG.

Os organizadores soli-
citam que os participantes 
doem kits de higiene para o 
Projeto Renascer.

HALL da Reitoria. O espaço se transformou em um amplo consultório dentário 

Foto: Renan Silva
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O Sintufrj reivindicou, 
e o Conselho Uni-
versitário (Consuni) 

aprovou, por unanimidade, 
na sessão de quinta-feira, 
10, resolução que manterá 
os 26,05% na folha de pa-
gamento até que se esgotem 
todos os recursos jurídicos 
impetrados pela entidade 
para garantir, definitiva-
mente, a conquista do per-
centual para a categoria.

A resolução do Consuni 
determina que a UFRJ man-
tenha suspensas ações ad-
ministrativas que culminem 
com o corte dos 26,05% 
– conforme determinado 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) – até o julga-
mento, pela Primeira Tur-
ma do Supremo Tribunal 
Federal (STF), do agravo 
regimental ao mandado de 
segurança apresentado pelo 
Sintufrj a esse tribunal.

   
Apoio
O pró-reitor de Pessoal, Ag-
naldo Fernandes, destacou 
que é preciso manter o per-
centual até que se esgotem 
todas as possibilidades de 
recurso, porque a sua sus-
pensão trará consequências 
severas para um número 
expressivo de servidores do-
centes e técnicos-adminis-
trativos. 

Em abril, também por 
solicitação do Sintufrj, o 
Consuni aprovou resolução 
semelhante, e o corte dos 
26,05% não ocorreu na folha 
de pagamento daquele mês. 

26,05% permanece na folha

Reação sincronizada 
Depois do indeferimento do 
ministro do STF Alexandre 
de Moraes ao mandado de 
segurança impetrado pelo 
Sintufrj por meio de sua as-
sessoria jurídica, a direção 
sindical entrou, no dia 9 de 
maio, com o agravo regi-
mental na Primeira Turma 
daquele tribunal.

Paralelamente a essa 
providência, a direção pro-
tocolou na Reitoria do-
cumento solicitando que 
fossem suspensas quais-
quer ações administrati-
vas de corte do índice dos 
contracheques dos traba-

lhadores da UFRJ até que 
seja concluída a aprecia-
ção do recurso ao STF. E 
coube à bancada técnico-
-administrativa apresentar 
a proposta de resolução do 
Sintufrj ao colegiado má-
ximo da UFRJ, o Conselho 
Universitário, para que este 
respaldasse a Reitoria na 
manutenção dos 26,05% 
na folha de pagamento dos 
servidores.

O que gerou o agravo
O representante da catego-
ria no colegiado e coordena-
dor-geral do Sintufrj, Huas-
car da Costa Filho, explicou 

que a direção sindical havia 
ingressado com mandado 
de segurança no STF con-
tra a decisão de corte dos 
26,05%, mas o ministro Ale-
xandre de Moraes, relator 
da matéria, de forma mono-
crática, indeferiu o pedido. 
Imediatamente a assessoria 
jurídica da entidade apre-
sentou novo recurso (um 
agravo regimental), e por 
essa razão o Sintufrj foi ao 
Consuni solicitar a aprova-
ção da resolução que garan-
tirá o percentual na folha.

Atitude isolada  
De acordo com o assessor ju-

UNANIMIDADE. Todos os conselheiros presentes ao Consuni votaram a favor da resolução 

Foto: Renan Silva

rídico do Sintufrj Rudi Cas-
sel, a decisão do ministro-re-
lator de indeferir o mandado 
impetrado pelo Sindicato 
foi tomada de forma isola-
da, pois o correto, do ponto 
de vista regimental, seria o 
recurso ter sido apreciado 
pela Primeira Turma do STF 
(à qual o ministro pertence). 
E, por isso, a necessidade do 
agravo regimental contra a 
decisão do ministro. 

Sobre previsão de tem-
po para que ocorra o jul-
gamento, o advogado disse 
que vai depender da agenda 
do tribunal, podendo levar 
meses ou semanas.   

A asses-
soria jurídica 
do Sintufrj 
vai ingressar 
com uma sé-
rie de ações 
judiciais em 

busca de direitos dos servido-
res. O advogado Rudi Cassel 
(foto) informou que foi feito 
um mapeamento e que, de 
imediato, foram identificadas 

Ações na busca de direitos
18 demandas possíveis de 
natureza coletiva de interes-
se de toda a categoria ou de 
frações da categoria, como 
os aposentados.

A primeira ação a ser 
proposta, de acordo com 
Rudi Cassel, é a “ação para 
revisão geral anual de re-
muneração mínima de 1% a 
partir de 2003”. 

Essa ação, que abrange o 

conjunto dos sindicalizados, 
está relacionada à ausência 
da revisão salarial, que é um 
reajuste que o servidor tem 
direito anualmente, com base 
na evolução inflacionária, 
todo mês de janeiro. Isso é o 
que determina o artigo 37 da 
Constituição no seu inciso X.

Mas desde 1995 esta revi-
são só foi concedida em 2002 
(3,5%) e em 2003 (1%). De lá 

para cá não houve nenhum 
reajuste, observa o advoga-
do. “Só que o Supremo Tri-
bunal Federal, ao julgar al-
guns mandados de injunção, 
decidiu que os servidores 
teriam direito à revisão nos 
anos em que deixaram de 
recebê-la”, informou Rudi.

O Sintufrj entrará com 
esta ação nas próximas se-
manas na Justiça Federal 

Veja a lista de demandas judiciais pas-
síveis de ações coletivas no site ou no 

Código QR por meio de seu celular.

de primeiro grau aqui mes-
mo no Rio de Janeiro.
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Falta de energia impõe caos ao HU
Equipes superam dificuldades com organização e espírito de solidariedade aos pacientes

O Hospital Universitário 
da UFRJ (HU) – a maior 
unidade hospitalar federal 
de ensino do país – viveu 
dias de grande tensão  com a 
falta de energia. O caos teve 
início às 7h de terça-feira, 8. 
O problema foi causado por 
defeito em um dos  transfor-
madores da Light que aten-
dem o Fundão. 

Mesmo após o conserto 
do equipamento feito pela 
concessionária, na quarta-
-feira, 9, o fornecimento de 
energia ao hospital não foi 
totalmente restabelecido, 
em consequência de avaria 
no quadro de luz. Segundo 
a Divisão de Engenharia do 
HU, um isolador de um dos 
disjuntores quebrou e com-
prometeu a ativação dos 
demais. 

Transtornos 
Setores de ponta do hos-
pital, como a Emergência, 
Centro Cirúrgico e o Centro 
de Terapia Intensiva, fun-
cionaram precariamente 
com a energia de gerado-
res. O atendimento ambu-

latorial foi suspenso, assim 
como exames e cirurgias 
eletivas (que não carecem 
de urgência). As equipes 
médica e de enfermagem se 
desdobraram para atender 
os pacientes internados. Os 
que estavam em boas con-

ENTREVISTA

Leôncio Feitosa

Diretor quer novo prédio
Sintufrj: Como en-
frentar as precarieda-
des do HU? 

 Diretor: Isso aqui, 
está caindo aos pedaços, 
devagar. Estamos estu-
dando um convênio com 
a Fundação Instituto 
Oswaldo Cruz (FioCruz) 
para projetar qual a estru-
tura necessária para o HU 
no que se refere a aten-
dimento aos pacientes, à 
pesquisa, ao ensino e nas 
cinco faculdades que a 
gente atende. Esse estudo 
vai dizer o seguinte: para 

ser um hospital universitá-
rio com esse número de alu-
nos, residentes, mestrandos 
e doutorandos precisa de 
tantos leitos, tantos auditó-
rios. Vai dimensionar con-
forme o que a gente quer de 
um bom hospital universitá-
rio e do tamanho que requer 
nossa universidade.

Mas, e os recursos 
para isso?

 Diretor: Recursos a 
gente consegue, na briga. Na 
crise de 2015, conseguimos 
R$ 202 milhões para cons-

trução de um novo Institu-
to Nacional de Cardiologia. 
Isso é na política, envolven-
do deputados, senadores, 
reitores, médicos, enfermei-
ros, todo mundo, levando 
em consideração que um 
hospital universitário é dife-
renciado de um hospital co-
mum. Vamos imaginar que 
(o novo HU) custe R$ 400 
milhões: isso, para o gover-
no, sai no ralo diário.

Então, é um 
novo prédio?

 Diretor: Tudo novo. 

Gastar dinheiro público para 
recuperar isso (o HU atual) é 
uma irresponsabilidade. De-
fendo que quem queira fazer 
isso seja preso, porque este 
prédio não tem jeito.

O HU atual 
seria demolido? 

 Diretor: Claro. O que 
se vai fazer com isto? Espe-
rar cair? É claro que não é 
para agora; talvez daqui a 15 
ou 20 anos. Mas o que nossa 
responsabilidade nos obriga 
é termos um projeto pronto 
e lutarmos por recursos.

Quando esse 
projeto estará pronto?

 Diretor: Podemos ter 
o projeto pronto em seis 
meses. Assim que a gente 
contratar a Fundação (Fio-
cruz), que tem expertise e 
uma equipe grande. Eles 
trabalham dentro do hos-
pital fazendo  levantamento 
desde a carga elétrica até 
o número de banheiros. A 
construção do novo prédio 
dependerá: se o governo for 
nosso, pode começar daqui 
a dois anos; se o governo for 
deles, vamos brigar.

dições físicas tiveram alta 
temporária. 

Sem elevadores, os pro-
fi ssionais subiram e des-
ceram, mais de uma vez, 
até 12 andares de escada, 
carregando exames e ma-
teriais para atender os pa-

cientes nas enfermarias. A 
equipe de alimentação ser-
viu refeições a 300 pacien-
tes enfrentando a mesma 
maratona, ou "no muque", 
conforme registrou o dire-
tor do HU, Leôncio Feitosa. 
À noite, os trabalhadores 

utilizaram lanternas e luzes 
de emergência fornecidas 
pela direção. 

O diretor da Divisão de 
Enfermagem, Tony Figuei-
redo, explicou que foi feita 
uma reorganização da as-
sistência, mas não houve 
grandes transtornos, e a 
equipe de profi ssionais se 
superou. “Eles se uniram, 
se organizaram e prioriza-
ram a segurança do pacien-
te. Ficaram tensos, mas isso 
não infl uenciou na assistên-
cia”, informou.  

Solidariedade
Solidariedade e boa vonta-
de, segundo o diretor, não 
partiram somente dos ser-
vidores do HU. “Um gran-
de hospital privado pôs sua 
equipe de eletricidade à dis-
posição do HU. Fizemos um 
plano de contingência junto 
com a Secretaria Estadual 
de Saúde, que nos reservou 
seis leitos de CTI no Hos-
pital de Anchieta”, disse, 
acrescentando que não hou-
ve nenhum óbito devido à 
situação.

BLACKOUT. Um dos mais importantes hospitais universitários do país ficou às escuras

Foto: Renan Silva
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O último item da pauta do 23º Confasubra 
foi a eleição da nova direção da entidade. Cin-
co chapas se inscreveram, e cada uma delas 
recebeu o seguinte número de votos: 

Chapa 1, Fasubra Combativa: 160 votos; 
Chapa 2, CTB: 157 votos: Chapa 3, Sonhar Lu-
tar: 369 votos; Chapa 4, Ressignificar, 85 vo-
tos; e Chapa 5, Tribo-Unir (CUT), 334 votos.

Dia Nacional de Luta e Paralisação
Os delegados pre-

sentes ao 23º 
Congresso da Fa-

subra, realizado entre os 
dias 6 e 11 de maio, em 
Poços de Caldas (MG), 
aprovaram a realiza-
ção, na quarta-feira, 
23, de um Dia Nacio-
nal de Luta e Paralisa-
ção no serviço público 
federal. 

A data escolhida foi 
aprovada pelo Fórum 
das Entidades Nacio-
nais dos Servidores 
Públicos Federais (Fo-
nasefe) e pelo Fórum 
Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de 
Estado (Fonacate).

Apoio às ações pela
liberdade de Lula

O 23º Confasubra também deliberou 
apoiar todas as atividades que visam à liber-
tação do ex-presidente Lula. É um apoio crí-
tico, para preservar a autonomia sindical da 
Federação em relação à política partidária. 

Audiência pública sobre os HUs
A plenária final do Confasubra aprovou, 

ainda, a realização, no dia 7 de junho, no Con-
gresso Nacional, de uma audiência pública 
para discutir a crise dos hospitais universitá-
rios (HUs). 

*Plano de lutas e demais deliberações do 
23º Confasubra serão publicados na  próxima 
edição do Jornal do Sintufrj.  

Eleição para direção da Fasubra

PLENÁRIA do dia 8: delegados discutem e deliberam sobre plano de lutas, entre 
outras ações de interesse do conjunto da categoria. No detalhe, parte da delegação 
do Sintufrj eleita pela categoria em assembleia para participar do congresso

Fotos: Divulgação

A exposição “Retrato do Trabalho 
na UFRJ”, no hall do CT, será aberta na 
segunda-feira, 21 de maio. No mesmo 
dia, o vídeo, que tem como conteúdo o 
mesmo tema, começa a ser exibido nas 
mídias digitais do Sintufrj. Uma cópia 
ficará à disposição do público no am-
biente da exposição.

Os dois eventos integram o calendá-
rio especial organizado pelo Sindicato 
para homenagear os trabalhadores da 
universidade. A programação envolve 
debates, rodas de conversas, discussões 
sobre assédio moral e sobre a carreira 
do técnico-administrativo nas institui-
ções federais de ensino.

A programação completa e atuali-
zada, com datas e locais, será exposta 
a partir desta segunda-feira no site do 
Sintufrj.

Mês do 
trabalhador 
na UFRJ
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Evento em homenagem às mães
 A Coordenação e o De-

partamento de Aposentados 
e Pensionistas do Sintufrj 
realizarão, na quarta-feira, 
16, evento em homenagem ao 
Dia das Mães, no Espaço Cul-
tural da entidade, na Cidade 
Universitária, das 9h às 15h.

Programação
Um saboroso café da manhã 
abre a agenda especial pelo 
Dia das Mães para os apo-
sentados e pensionistas da 
UFRJ. A programação segue 
até à tarde, com sessões de 
terapias alternativas; pales-
tra sobre qualidade de vida 
na terceira idade; dicas de 
embelezamento dadas por 
profi ssionais da área, com 
transformação; sorteio de 
uma cesta de produtos de 
beleza e muita música e 
dança, com a participação 
dos professores das ofi cinas 
de Dança e Música.   

Novas colaboradoras da Coordenação e do Departamento  
Companheiras e compa-

nheiros que, até então, não 
tiveram a oportunidade de 
frequentar o Sintufrj após a 
aposentadoria ou na condi-
ção de pensionistas aos pou-
cos estão se aproximando da 
entidade. A Coordenação e o 
Departamento de Aposenta-
dos e Pensionistas, que cui-
dam das questões dos dois 
segmentos, funcionam, às 
quartas e sextas-feiras, das 
10h às 17h, na sede do Sindi-
cato, na Cidade Universitária 
(Fundão). Todos são muito 
bem-vindos!

Na quarta-feira, 9, quatro 
companheiras nos deram a 
honra da sua visita. São elas: 
Leila Castro, Lindalva Alves, 
Sônia Fernandes e Concei-
ção Brasil.  

Encontro marcado 
Leila Castro, 65 anos, se 
aposentou em 2015, mas se-
manalmente, às quartas e 
quintas-feiras, ela pega ca-
rona com os fi lhos e vem de 

Curso de
 informática 
começa segunda, 
dia 14

Os aposentados e pensio-
nistas que desejarem fazer par-
te da turma de informática que 
será iniciada na segunda-feira, 
dia 14, devem comparecer ao 
Sintufrj nessa mesma data, 
às 9h. Estão sendo oferecidas 
20 vagas no curso, que será 
ministrado no Centro de Tec-
nologia (CT), por força de con-
vênio fi rmado entre o Sintufrj 
e o Laboratório de Informática 
para a Educação (Lipe-Nides/
CT/H200). Quem participar 
dos 10 encontros receberá cer-
tifi cado de conclusão do curso. 

Quem não conseguir se 
matricular na turma do CT 
poderá se inscrever no mes-
mo curso oferecido pelo la-
boratório em parceria com a 
Associação de Moradores da 
Vila Residencial (Amavila). As 
aulas serão às quartas e sextas-
-feiras, das 9h às 11h30, na 
Amavila. 

Método fácil e interativo
A metodologia utilizada pela 
equipe do Lipe é a partici-
pativa, em grupo, com um 
ajudando o outro a descobrir 
como utilizar essa importante 
ferramenta de comunicação, 
que está presente em quase 
todas as situações do nosso 
cotidiano. É o aluno quem 
faz sua própria apostila com 
o que vai aprendendo. Quem 
não souber mexer com celular, 
também terá a oportunidade 
de aprender. 

O curso é coordenado 
pela técnica-administrativa 
em educação Rejane Gadelha, 
que trabalha com Extensão 
Universitária, e a equipe é for-
mada por alunos da gradua-
ção, professores e técnicos-ad-
ministrativos da UFRJ. Serão 
10 encontros, e quem não fal-
tar a nenhum deles receberá 
certifi cado. As primeiras aulas 
são de conhecimentos básicos, 
que inclui exercícios de coor-
denação motora.   

Segundo Rejane, o projeto 
visa fortalecer a categoria e co-
laborar com o aposentado. “A 
informática é uma linguagem 
que está no dia a dia, e não pre-
cisamos ser especialistas para 
entendê-la”, disse ela. 

ELAS estão à frente da Coordenação e do Departamento: Eliane Nascimento (colaboradora), e 
Maria Sidônia dos Lira e Alda Lúcia dos Anjos Santos (coordenadoras sindicais)

Itaipava, onde mora atual-
mente, passar o dia com os 
ex-colegas de trabalho do Ce-
nabio, no Centro de Ciências 
da Saúde (CCS). Agora, ela 
vai trocar a quinta pela sexta-
-feira e, depois de confrater-
nizar com os amigos, seguirá 
para o Sintufrj para colaborar 

com as tarefas da Coordena-
ção e do Departamento de 
Aposentados e Pensionistas, 
principalmente na confecção 
da agenda de eventos.

A pensionista Lindalva 
Alves Souza, 76 anos, já foi 
uma assídua aluna das ofi -
cinas do Sintufrj (Bordado, 

Patchwork, Pintura), mas 
há algum tempo se afastou 
da entidade. O seu retorno 
foi comemorado, e ela está 
voltando com muita dispo-
sição. “Já estou matriculada 
no curso de informática para 
aposentados e pensionistas”, 
contou.   

LINDALVA Alves, Eliane Nascimento, Sônia Fernandes, Leila Castro e Conceição Brasil

Foto: Renan Silva

Foto: Divulgação
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Curso forma multiplicadores 
de políticas de acessibilidade

O curso, em sua terceira 
edição, responde à necessi-
dade de se capacitar gesto-
res públicos e trabalhadores 
em geral da área cultural 
para a implementação de 
uma política de acessibili-
dade cultural para pessoas 
com defi ciência. O curso 
foi idealizado e é coordena-

do pela professora Patrícia 
Dorneles, do Departamen-
to de Terapia Ocupacional 
da Faculdade de Medicina 
e superintendente de Difu-
são Cultural do Fórum de 
Ciência e Cultura (FCC), da 
UFRJ. 

Amplitude da formação 
Segundo Patrícia, apesar 
da existência de legislação, 
não existe uma política para 
implementação de recursos 
de acessibilidade para as 
pessoas com defi ciência. “O 
curso traz informações de 
como acessibilizar e qualifi -
car a mediação cultural para 
as pessoas com defi ciência, 
auxiliando na implemen-
tação da política pública de 
cultura. Tanto que é ofere-
cido para gestores públicos 
de cultura, para as organi-
zações e o terceiro setor, que 
atuam na área cultural para 
fazer o controle social da po-
lítica”, explica a professora.

O curso também é ofere-
cido para professores uni-
versitários, pois tem como 
um dos focos a criação de 
disciplinas de acessibilidade 
cultural em cursos específi -
cos. “Isso para que as pes-
soas saibam como podem 
fazer as mediações acessí-
veis para o público com de-
fi ciência, e estamos falando 
de todas as defi ciências e 
das múltiplas defi ciências”, 
acrescenta Patrícia. 

Por conta disso é que 
sempre são oferecidas va-
gas para os trabalhadores 
da UFRJ, principalmente 
para aqueles que atuam na 
área cultural ou na difusão 
cultural da instituição. A 
intenção, com isso, é capa-
citar servidores para que 
implementem e qualifi quem 
a política de acessibilidade 
cultural para as pessoas com 

defi ciência dentro dos espa-
ços e ambientes culturais da 
universidade.

Pioneirismo  
Este é o primeiro curso de 
especialização em acessibi-
lidade cultural em nível de 
pós-graduação criado no 
Brasil e na América Latina, e 
isso ocorreu em 2013. “De lá 
para cá, a pauta cresceu bas-
tante e se ampliou. São mui-
tos os atores sociais, hoje, e 
o movimento das pessoas 
com defi ciência já está tam-
bém militando pela questão 
da acessibilidade cultural”, 
comemora Patrícia. “Temos 
uma procura muito intensa 
pelo curso, porque as pes-
soas querem se capacitar 
para implementar as ações 
e a política de acessibilida-
de cultural. E agora, com a 
lei brasileira de inclusão, foi 
reforçado o direito cultural 
das pessoas com defi ciên-

cia”, complementa a pro-
fessora.

“Temos alguns avanços 
no Brasil, mas a gente preci-
sa avançar muito ainda para 
que a democratização cultu-
ral se efetive de forma igual 
e horizontal para as pessoas 
com defi ciência”, diz Patrí-
cia. Segundo ela, os espa-
ços privados ainda são os 
primeiros que se capacitam 
e implementam as políticas 
de acessibilidade, fomen-
tando o direito e a cidadania 
cultural das pessoas com 
defi ciência.  

“Esperamos com esta 
terceira edição do curso con-
tinuar fomentando, sensibi-
lizando e capacitando as pes-
soas para que elas consigam 
multiplicar essa importante 
política. Como resultado ge-
ral, a gente constata muitas 
multiplicações dessa nossa 
formação. Acompanhamos 
nossos alunos a distância e 

recebemos muito retorno de 
iniciativas importantes. En-
tão, vemos que o curso é ca-
paz de mobilizar e construir 
a política pública de acessibi-
lidade”, afi rma Patrícia. 

Ações na universidade 
No âmbito da UFRJ, a 
professora diz que já hou-
ve avanços com algumas 
ações de acessibilidade nos 
museus, mas há muito o 
que fazer. “Ainda temos de 
avançar muito e qualifi car, 
mas estamos trabalhan-
do para isso a partir deste 
curso de especialização e a 
partir do GT de acessibili-
dade do sistema de museus 
que a UFRJ está imple-
mentando”, opina. “A uni-
versidade está fazendo um 
esforço para contemplar 
as necessidades e atender 
a população que está che-
gando com todos os seus 
direitos”, destaca.

No mês de julho 
terá início o Curso 
de Especialização 
em Acessibilidade 
Cultural da UFRJ. 
São 60 vagas 
para interessados 
de todo o país, 
sendo que cinco 
destinadas 
a técnicos-
administrativos 
em educação da 
UFRJ. As inscrições 
vão até 22 de 
maio (o prazo foi 
prorrogado), e 
os interessados 
podem acessar o 
edital de seleção 
especí� co para 
servidores da 
universidade no 
link://www.forum.
ufrj.br.

PATRÍCIA Dorneles

Fotos: Divulgação
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Verde e Rosa com-
pletou 90 anos no 
dia 28 de abril, e 

tem de se tirar o chapéu 
para a escola de samba que 
se transformou num sím-
bolo cultural carioca e é a 
estação primeira no cora-
ção do povo. Mangueira é 
conhecida como berço do 
samba, de passistas, rit-
mistas e antológicos casais 
de mestre-sala e porta-ban-
deira. Como presente de 
aniversário, os pontos tu-
rísticos do Rio de Janeiro se 
coloriram com suas cores. 

A Mangueira surgiu de 
um bloco só de homens, 
os arengueiros, em 1923, e 
os cabeças eram Angenor 
de Oliveira (Cartola), Sa-
turnino Gonçalves (Seu 
Saturnino), Abelardo da 
Bolinha, Carlos Moreira 
de Castro (Carlos Cacha-
ça), José Gomes da Costa 
(Zé Espinguela), Euclides 
Roberto dos Santos (Seu 
Euclides), Marcelino José 
Claudino (Seu Maçu) e Pe-
dro Paquetá. Cinco anos 
depois eles se uniram ao 
bloco Mangueira, que deu 
origem à escola de samba.   

O nome Grêmio Re-
creativo Escola de Samba 
Estação Primeira de Man-
gueira foi escolhido por 
Cartola por ser a Estação 

Mangueira a primeira es-
tação no trajeto entre a 
Central do Brasil e o su-
búrbio carioca, onde ha-
via o samba. As cores ver-

de e rosa também foram 
escolhidas por Cartola, 
em referência ao Rancho 
do Arrepiado, frequen-
tado por seu pai, quando 

morava em Laranjeiras.
A Mangueira foi a pri-

meira escola de samba a 
criar uma ala de composi-
tores incluindo mulheres, 

e, em 2007, quebrou ou-
tro tabu ao comemorar 80 
anos: pela primeira vez per-
mitiu a presença de mulhe-
res na bateria. 

Mangueira teu 
cenário é uma beleza!
Foi no Morro de Mangueira que o samba nasceu, em 1900. É a terceira 
favela mais antiga do Rio, atualmente com cerca de 77 mil moradores.   
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O Morro de Mangueira 
foi formado por famílias 
expulsas dos cortiços do 
Centro da cidade, gente 
pobre, quase em sua to-
talidade negros, filhos e 
netos de escravos. Foi na 
Mangueira que o samba 
nasceu a partir de 1900. 
Antes disso, a população 
do morro cantava e dan-
çava o jongo e os lundus 
do folclore ou os maxixes 
que aprendiam nas festas 
da Igreja da Penha. O car-
naval acontecia com bai-
les de máscaras, realiza-
dos geralmente em hotéis. 

Quem contou que 
ouviu pela primeira vez 
um samba na Mangueira 
foi Carlos Cachaça. Era 
um refrão acompanhado 
por versos improvisados 
cantados por Mano Elói, 
personagem legendário 
do samba carioca. Surgiu 
então um tipo de música 
muito cantada pela comu-
nidade negra do Rio, com 

Uma história dentro de muitas histórias 
ritmo contagiante, improvi-
sada, acompanhada de uma 
dança rica e bonita pela va-
riedade de passos e pela ha-
bilidade dos dançarinos em 
se movimentar com graça 
sem levantar os pés do chão: 
o samba. Mas o gênero foi 
perseguido. E assim, para 
driblar a proibição, começa-
ram a ocorrer reuniões mu-
sicais com samba promovi-
das por senhoras baianas 
conhecidas como tias, mães 
de compositores como Don-
ga e sambistas como João da 
Baiana. 

De todas as tias, a mais 
famosa foi a Tia Ciata, a qual 
os pesquisadores assegu-
ram ter nascido na sua casa 
o samba. Era também uma 
líder religiosa. Em sua casa 
o povo negro se reunia em 
cultos de candomblé. Cantar, 
tocar ou dançar samba em 
lugares públicos era proibi-
do, e os sambistas recorriam 
às casas religiosas para se 
divertir, confiando na igno-

rância da polícia, que não 
distinguia sambas de músi-
ca religiosa. Foi na casa de 
Tia Ciata que nasceu o “Pelo 
Telefone”, considerado o pri-
meiro samba gravado. Foi a 
partir de “Pelo Telefone” que 
o samba passou a ser reco-
nhecido pelas gravadoras 
como um gênero musical.

Só bambas 
A Velha Guarda da Man-

gueira nasceu em 10 de 
julho de 1956, e a sua 
primeira formação foi 
organizada por Carlos 
Cachaça, Aloísio Dias, 
Cartola, Nelson Sargen-
to, Cazuza Mangueirense 
e Tinguinha. Mas foi em 
1991 que a verde e rosa  
consolidou oficialmente 
a sua Velha Guarda, sob 
as bênçãos da madrinha 
Beth Carvalho.

NO pé do Morro de Mangueira: casa construída por Cartola , 
onde morou com Dona Zica. Verde e Rosa sempre presente
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