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Cortes de recursos da UFRJ / Mobilização contra o golpismo / Em defesa das eleições livres

 Presença confirmada de Eduardo Raupp
9 DE AGOSTO, 10h
terça-feira, no Quinhentão (CCS)
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A eleição para representan-
tes técnico-administrativos 
em educação para o Conse-
lho de Centro do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) é 
processo institucional, cuja 
organização é de respon-
sabilidade da Decania do 
Centro.  

 Nove chapas concor-
rem ao pleito e o técnico-ad-
ministrativo em educação 
pode votar em quatro. 

 As chapas são forma-
das por um titular e um 
suplente, e os mais votados 
serão os eleitos.

Votação: dias 8, 9, 10 e 11 
de agosto, por meio do link 
que a TIC enviará para o 
email cadastrado na UFRJ 
pelos servidores eleitores. 
Fiquem atentos!

A participação dos traba-
lhadores é muito importan-

A direção do SINTUFRJ 
esclarece que é ação de 
estelionatário(s) informa-
ções que têm circulado 
em grupos de WhatsApp 
acerca de supostas libera-
ções de valores relaciona-
das a ações judiciais movi-
das pelo sindicato.

Informações corretas 
sobre os processos podem 
ser obtidas pelos telefo-
nes do ATENDIMENTO: 
3194-7101/7104.

O telefone do escritó-
rio Cassel Ruzzarin San-
tos Rodrigues Advogados 
responsável pelas ações 
coletivas (3035-6500) tam-
bém está disponível para 
fornecer informações ao 
sindicalizado por meio de 
mensagens de WhatsApp.

O Sintufrj recomenda 
atenção redobrada aos 
sindicalizados: não é a pri-
meira vez que a ofensiva 
de golpistas tenta tirar 
vantagens de servidores 
relacionados nos proces-
sos em busca de seus di-
reitos.

ORIENTAÇÃO PARA QUEM 
TIVER CAÍDO NO GOLPE 
DO ESTELIONATO
• Fazer Boletim de Ocor-
rência (BO) na polícia.
• Reunir o BO, cópias da 
identidade, CPF e com-
provante de residência e 
trazer ao Sintufrj.
• Assinar procuração para 
ser encaminhada à asses-
soria jurídica do sindicato 
que cuidará do processo.

O sindicalizado que possui 
plano de saúde do Sintufrj 
precisa acessar o Sou.Gov 
e recadastrá-lo no módulo 
“Saúde Suplementar” para 
continuar recebendo o res-
sarcimento no contracheque.

Esse procedimento deve 
ser feito, mesmo que você, 
sindicalizado, tenha proces-
so físico ou eletrônico aberto 
e já receba o ressarcimento. 
Porque o governo só reco-
nhecerá o que estiver im-
plantado através do Sou.Gov.

DOIS PONTOS
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Eleja seus representantes para o Conselho de Centro do CCS

Ressarcimento de
 plano de saúde

te para fortalecer nossa re-
presentação nesse colegiado 
superior do CCS.

Estes são os candidatos (efe-
tivos e suplentes) das nove 
chapas dos técnicos-adminis-
trativos:
 Elaine Cristina Salda-
nha Rocha (ME) e Juliana 
da Silveira Silva de Souza 
Temporim da Silva (ME), 
(suplente). 
 Marcos Geison Ribeiro Pa-
dilha (HUCFF) e Carlos Ale-
xandre Batista (HUCFF), 
(suplente). 
 Gerly Luci Miceli (IPPMG) 
e Laura dos Santos Sila 
(IPPMG), (suplente).
 Joana Maria de Angelis 
(IBqM) e Neuza Luzia Pinto 
(FM), (suplente).
 Ana Pia Gomes Coelho 
(FM) e Katerine Moraes dos 

Santos (Hesfa), (suplente). 
 Rodrigo Gomes Martins 
Andrade (HUCFF) e Ever-
lainy Oliveira Cangussú 
(IPPMG), (suplente).
 Jorginaldo William de 
Oliveira (IB) e Marta Gon-
çalves Matos dos Santos 
(IMPG), (suplente).
 Nivaldo Holmes de Almei-
ra Filho (IB) e Nilson Nunes 

Tavares (IBCCF), (suplente).
 Washington Bernardo da 
Silva (IDT) e Ana Maria de 
Souza Mina Oliveira (HU-
CFF), (suplente). 

Docentes para o Conselho 
de Centro do CCS

Participam da eleição 
seis professores com seus 
respectivos suplentes.

UMA DAS ENTRADAS do Centro de Ciências da Saúde

ALERTA: 
ESTELIONATÁRIOS 
AGEM NA UFRJ

ALERTA: 

IN MEMORIAM
 É com pesar que re-

gistramos o falecimen-
to da companheira 
aposentada do IPPMG 
Edna dos Santos Bar-
bosa, a inesquecível 
Popó, do ambulatório 
da unidade, ocorri-
do no dia 31 de julho.

 No mês de julho 
também faleceram os 
companheiros Hilário 
Rodrigues Neto, do 
Instituto de Física, e 
João Ferreira do Car-
mo, da Prefeitura Uni-
versitária. Toda nossa 
solidariedade às famí-
lias dos companheiros. 

Foto: Renan Silva

Todas as informações so-
bre o seu plano estão disponí-
veis na página do Sintufrj, e o 
Termo de Adesão, caso não o 
possua, pode ser obtido junto 
à Administradora AllCare 
(https://www.allcare.com.br/).

Em caso dúvidas, en-
tre em contato conosco pe-
los telefones (021) 3194-
7100 / 7101 ou pelo email 
convenio@sintufrj.org.br.

Atenção: o prazo para reca-
dastramento se encerra em 31 
de agosto!
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DEFESA DA DEMOCRACIA AGITA UFRJ

A comunidade uni-
versitária vai ser 
sacudida por even-

tos políticos esta semana. 
Nesta terça-feira (9), o 
Sintufrj realiza assem-
bleia às 10h no Quinhen-
tão (CCS), com a presen-
ça de Eduardo Raupp, o 
pró-reitor que cuida das 
finanças da UFRJ. Na 
pauta, além dos cortes or-
çamentários que asfixiam 
a instituição, estão incluí-
das a defesa da democra-
cia e a luta contra a mar-
cha golpista que o governo 
neofascista de Bolsonaro 

tenta consolidar. 
Na quinta-feira, 11 de 

agosto, a sessão do Con-
selho Universitário será 
extraordinária: começa 
às 9h30, no auditório do 
bloco A do Centro de Tec-
nologia. O evento será 
revestido de simbolismo: 
no pilotis do CT, a UFRJ 
fará leitura da carta pelas 
liberdades democráticas 
que tem corrido o país.

Uma semana politica-
mente intensa se inicia. A 
assembleia dos técnicos-
-administrativos vai ser-
vir de aquecimento para o 

superato de quinta-feira, 
o 11 de Agosto, Dia do Es-
tudante, que vai ocupar as 
principais cidades brasilei-
ras em defesa das eleições 
livres. No Rio de Janeiro, 
a concentração será a par-
tir das 16h, na Candelária. 
Em seguida, a manifesta-
ção pela democracia vai à 
Cinelândia.

A UFRJ viverá um mo-
mento importante nesse 
calendário de agosto mo-
bilizado pelas forças no 
campo democrático com 
uma sessão extraordi-
nariamente política do 

Conselho Universitário: 
a comunidade universi-
tária da instituição vai se 
posicionar claramente no 
debate nacional contra as 
ameaças de ações golpis-
tas irradiadas a partir do 
Palácio do Planalto. 

São ameaças bolso-
naristas com apoio de 
setores das Forças Ar-
madas lideradas por ge-
nerais que se beneficiam 
de privilégios, enquanto 
a maioria do povo está 
mergulhada em dificul-
dades e cerca de 33 mi-
lhões de brasileiros es-

tão no mapa da fome.
A tônica do movimento 

da comunidade universi-
tária da UFRJ compreen-
de que a luta pela defesa 
do orçamento e da uni-
versidade pública está 
diretamente vinculada à 
defesa da democracia.

E a defesa da demo-
cracia e por eleições li-
vres, por direitos sociais, 
contra a violência, o de-
semprego e a fome passa 
pela palavra de ordem 
que cada vez mais ganha 
força no Brasil: FORA 
BOLSONARO!

• ASSEMBLEIA GERAL TERÇA-FEIRA (9) NO QUINHENTÃO

• ATO NO CONSUNI COM LEITURAS DE CARTA PELA DEMOCRACIA
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MEMÓRIA. Ato no pilotis do CT 
na segunda metade da década 
de 1990. Cenário será repetido 
na próxima quinta-feira
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Ditadura promoveu expurgo 
e implantou aparato de 
vigilância na UFRJ com apoio 
de colaboracionistas

 historiadora Andréa 
Cristina de Barros 
Queiroz afirma que 

a ditadura civil-militar que 
durou 21 anos promoveu 
“perseguições e cassações 
do corpo social” da UFRJ, 
implantando um aparato 
para vigiar a comunidade 
universitária com apoio de 
setores que davam susten-
tação ao regime dentro da 
universidade.

Andréa, que pesquisa 
a memória institucional 
da UFRJ, diz que o regi-

me montou uma Assesso-
ria Especial de Informa-
ções ao lado do Gabinete 
da Reitoria, a partir da 
década de 1970. 

Nessa tarefa, o gover-
no contou com o apoio de 
servidores que defendiam 
a ditadura.

Esses servidores, re-
lata a pesquisadora, pas-
saram a ocupar cargos 
na gestão administrativa 
para dedurar membros 
do corpo social conside-
rados “subversivos”. Se-

gundo Andréa, por contar 
com  o apoio de membros 
da comunidade acadêmi-
ca, estes mecanismos e 
coerção de controle foram 
muito eficientes. 

A memória do perí-
odo sombrio de ditadu-
ra é oportuna diante da 
possibilidade de ruptura 
democrática no país que 
se apresenta como alter-
nativa cogitada pela ex-
trema direita. As univer-
sidades públicas federais 
foram um dos alvos prefe-

ridos da repressão, espe-
cialmente a UFRJ. 

VIOLÊNCIAS
Andréa Cristina é dire-
tora da Divisão de Me-
mória Institucional do 
SiBI-UFRJ. Ao analisar 
o comportamento de seg-
mentos da comunidade 
universitária, ela faz uma 
reflexão: “Essa experiên-
cia nos ensina que dentro 
da universidade, da mes-
ma forma que tiveram 
pessoas que resistiram 
à ditadura, e que parti-
ciparam de movimentos 
sociais em prol das cam-
panhas de retorno dos 
servidores cassados, tam-
bém houve aqueles indi-
víduos que apoiavam e se 
beneficiaram do governo 

ditatorial, mostrando exa-
tamente como a universi-
dade é múltipla e ao mes-
mo tempo fragmentada.”  

A historiadora faz ou-
tra observação: “Quando 
falamos da repressão no 
período ditatorial, tam-
bém temos que refletir 
que, além da violência 
científica com a interrup-
ção de várias pesquisas, 
houve também a violên-
cia física”. 

Ela lembra a invasão 
da Faculdade Nacional 
de Medicina em setem-
bro de 1966, conhecida 
como “Massacre da Praia 
Vermelha”, com 600 es-
tudantes feridos neste 
confronto, e a invasão do 
campus da Praia Verme-
lha, em junho de 1968.

As universidades federais 
se constituíram em um dos 
alvos preferenciais da re-
pressão da ditadura – espe-
cialmente pela capacidade 
crítica e de resistência ao 
regime autoritário.  Andréa 
recorda a Lei nº 477/1969, 
instrumento voltado para 
cassações nas instituições e 
que ficou conhecido como 
“AI-5 das universidades”. Per-
seguição, expulsão e prisão 
de professores, estudantes 
e técnicos-administrativos se 
tornaram recorrentes, assim 
como as violações dos direi-
tos humanos no interior da 
universidade. Muitos foram 
torturados e tiveram seus di-
reitos cassados.

“Assim como ocorreu 
em várias universidades do 
país, públicas e privadas, 
durante a ditadura civil-
-militar (1964-1985), houve 

uma grande “operação lim-
peza” para expurgar do cor-
po social das instituições 
todas as pessoas conside-
radas subversivas, ou seja, 
todos aqueles e aquelas 
que se posicionavam con-
tra o regime autoritário, ou 
que integravam o Partido 
Comunista”, relata Andréa. 

“E neste sentido, ape-
sar da modernização con-
servadora implementada 
pela ditadura, quer dizer, 
investimentos em Progra-
mas de Pós-Graduação, 
sobretudo no campo das 
ciências tecnológicas e da 
saúde, houve um gran-
de esvaziamento político, 
científico, cultural e social 
dentro das universidades, 
com as perseguições e 
cassações, além da cen-
sura às pesquisas e às bi-
bliotecas”, observa.

Foto: Internet

1968. Polícia invade campus da UFRJ na Praia Vermelha. Ditadura endurecia a repressão
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Cursos do Sintufrj são iniciados 
Veja no site 
da entidade: 
ainda há 
vagas para as 
oficinas e 
para a nova 
turma de 
Metodologia 
de Pesquisa

CONVIDADOS, 
COORDENADORES 
E PLATEIA na aula 
inaugural que lotou 
o Espaço Cultural 
do sindicato

A aula inaugural 
dos cursos do 
Sintufrj de capa-

citação – preparatórios 
para o mestrado e o dou-
torado – e das oficinas, 
na sexta-feira, 5, no Es-
paço Cultural da entida-
de, foi mais um espaço 
para apresentações cul-
turais e de reflexão sobre 
a formação dos trabalha-
dores como ferramenta 
de organização da luta.

Os coordenadores de 
Educação, Cultura e For-
mação Sindical  – Edmilson 
Pereira, Helena Vicente e 
Carlos Daumas – destaca-
ram a importância dos cur-
sos para a categoria: “Acre-
ditamos que o papel do 
sindicato é também contri-
buir para a formação dos 
trabalhadores, e por isso 
estamos alegres ao darmos 
as boas-vindas a vocês”, 
disse Edmilson. Helena 
falou sobre o privilégio de 

ter participado da primeira 
turma do Curso Pré-Ves-
tibular (CPV/Sintufrj), em 
1985. Daumas apontou a 
expectativa da gestão de re-
alizar um grande trabalho.

CARREIRA E LUTA
O ex-aluno do CPV/Sin-
tufrj e atual o diretor da 
Faculdade de Administra-
ção e Ciências Contábeis 
(FACC), Antônio José Bar-
bosa de Oliveira, foi um 
dos palestrantes do evento. 
Ele afirmou que o projeto 
Universidade para os Tra-
balhadores (da Fasubra) 
foi importante porque foi 
criado num período em que 
parte da categoria não tinha 
curso médio ou superior. 
Ele  ingressou na UFRJ em 
1994 como técnico-admi-
nistrativo; em 1995, cursou 
o CPV/Sintufrj e em 2009 
iniciou na carreira docente. 

O ex-pró-reitor de Pes-
soal e de Planejamento, De-

senvolvimento e Finanças, 
Roberto Gambine, destacou 
a importância do Sintufrj 
para as conquistas dos tra-
balhadores, como os planos 
de carreira – Plano Único de 
Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos (PU-
CRCE) e Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Admi-
nistrativos em Educação 
(PCCTAE) –, porque espe-
lham a riqueza de fazeres 
que compõem a categoria, 
além dos ganhos e incentivos 
à qualificação e capacitação. 

Francisco de Assis, as-
sessor da direção sindical, 
listou as  conquistas da cate-
goria com o PCCTAE, entre 
as quais o reconhecimento 
desses servidores como tra-
balhadores em educação 
e o incentivo à formação. 
“Não podemos nos deixar 
abater por este governo, 
que quer pisar nos servi-
dores”, disse a coordena-
dora-geral Laura Barreto.

O coordenador-geral Es-
teban Crescente convidou 
os presentes a fortalecer 
as lutas pautadas contra 
os cortes de verbas para as 
universidades e em defesa 
da democracia: a assem-
bleia da categoria, terça-
-feira, 9, e o ato público no 
pilotis do Centro de Tec-
nologia, quinta-feira, 11. 

CULTURA
A solenidade foi aberta pelos 
alunos da Oficina de Dança 
apresentando números de 
forró, samba de gafieira e 
charme, com a participação 
dos presentes. O evento foi 
encerrado com um sabo-
roso coquetel e ao som da 
Oficina de Violão. Traba-
lhos de alunos das Oficinas 
de Pintura e de Patchwork 
foram expostas. A íntegra 
da aula inaugural pode ser 
vista no Facebook da enti-
dade. Acesse nossas redes: 
https://linktr.ee/sintufrj.
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Vários setores da Ad-
ministração Cen-
tral estão sendo 

distribuídos pelo campus 
da Cidade Universitária. 
Até o gabinete da reito-
ra mudou de endereço. 
Denise Pires de Carva-
lho e as pró-reitorias de 
Planejamento, Desenvol-
vimento e Finanças; de 
Pessoal; e de Gestão e 
Governança ocupam, há 
algumas semanas, salas 
do Parque Tecnológico da 
UFRJ, usadas anterior-
mente pela empresa IBM.
 Após dois incêndios e 
cortes no orçamento 
das universidades pelo 
governo Jair Bolsona-
ro, a recuperação do 
Edifício Jorge Macha-
do Moreira – mais co-
nhecido como prédio 
da Reitoria – fica a 
cada dia mais distante. 

A construção é tombada 
pelo Instituto Rio Patri-
mônio da Humanidade e 
leva o nome do arquiteto 
que a projetou em 1957.

As sessões do Conse-
lho Universitário tam-
bém passaram a ser 
realizadas no auditório 
da Inovateca, no Parque 
Tecnológico. 

RECUPERAÇÃO 
SEM PRAZO 
Em 2016, o oitavo andar 
do prédio da Reitoria foi 
quase totalmente destruí-
do por um incêndio. Parte 
considerável da estrutu-
ra ficou comprometida e 
foi isolada. Em abril de 
2021, outro incêndio atin-
giu o segundo andar. 

Mesmo em péssimas 
condições de uso, o pré-
dio continua abrigando 

a Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo (FAU), 
a Escola de Belas Artes 
(EBA), o Instituto de Pes-
quisa e Planejamento Ur-
bano e Regional (Ippur) e 
a Decania do Centro de 
Letras e Artes (CLA).  

A intenção da Reito-
ria era resolver os pro-
blemas, principalmente 
minimizar os riscos para 
a segurança das pessoas, 
antes do retorno presen-
cial das aulas. Cleidson 
Alves Lopes, coordenador 
substituto de Escritório 
de Planejamento do CLA, 
percorreu o prédio com a 
repórter do Sintufrj mos-
trando as obras já reali-
zadas e as que ainda pre-
cisam ser feitas.   

Ele apontou a recu-
peração estrutural de 
pilares que estavam em 

situação crítica e reparos 
em andamento nas salas 
atingidas pelas chamas 
no segundo andar, assim 
como a modernização 
dos sistemas elétrico e 
hidráulico e a impermea-
bilização da cobertura do 
bloco C. Mas é visível que 
ainda falta muito a ser 
feito para que o prédio 
da Reitoria se livre de to-
dos os problemas e volte 
a oferecer condições ade-
quadas de funcionamento 
em toda a sua totalidade.  

Cleidson lembra que 
muitos dos problemas 
apontados são consequ-
ências da antiguidade 
da construção e que só 
se agravam com a passa-
gem do tempo. Ele citou 
como exemplo a fachada, 
cujos pedaços despencam 
sobre os jardins – essa 

parte da área em torno 
do prédio foi isolada para 
a segurança do público. 
Segundo o servidor, a 
falta de recursos impede 
a realização da obra ne-
cessária. 

 
ATIVIDADES 
De acordo com o vice-
-reitor Carlos Frederico 
Rocha, as obras em curso 
não devem ser afetadas, 
mas o corte de recursos 
para a UFRJ deve com-
prometer eventuais adi-
tivos (nos contratos) que 
sejam necessários. “De 
qualquer maneira, se 
for algo que prejudique 
o funcionamento de ati-
vidades, vamos procurar 
resolver de alguma ma-
neira”, disse. 

A parte elétrica do 
quinto andar pode gerar 
um desses aditivos nas 
obras já contratadas, lis-
tou Carlos Frederico. A 
rota de fuga alternativa 
(necessária no edifício, 
cuja fachada é tombada) 
em caso de incêndio tam-
bém depende de muito 
dinheiro, que, para o 
vice-reitor, é impensável 
em tempos de cortes. Pe-
los cálculos dele, seriam 
necessários mais de R$ 
30 milhões para as obras 
mais urgentes, mas a 
Reitoria, afirmou, “che-
gou no seu limite e não 
tem mais de onde tirar”.

 “Para coisas novas, 
há insuficiência de re-
cursos. O que o corte 
vai afetar são os con-
tratos de limpeza e se-
gurança. O funciona-
mento da universidade 
é que nos preocupa”, 
disse o pró-reitor de 
Planejamento, Desen-
volvimento e Finan-
ças, Eduardo Raupp. 

PRÉDIO DA REITORIA. Infiltrações à mostra na fachada do prédio: só com obras para voltar a ser ocupado integralmente
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UFRJ

CORTE NO ORÇAMENTO IMPEDE 
RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS
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montadas 40 barracas de comi-
das � picas (doces e salgados), 
caldos, churrasco, bebidas e 
artesanatos – oito foram reser-
vadas para os movimentos so-
ciais, sem pagamento de taxa.

Entre os Movimentos que 
irão expor seus materiais de 
luta estão: o de Mulheres Olga 
Benário; Luta por Moradia; 
Perifa Zumbi; Luta nos Bairros, 
Vilas e Favelas; Associação dos 
Estudantes do Estado do Rio 
de Janeiro e Jornal A Verdade.  

PREÇOS TABELADOS
“Todo mundo é bem-vindo 
nesse momento de alegria. Es-
peramos que a nossa festa seja 
uma celebração de encontros. 
Afi nal, foram mais de dois anos 
sem abraços. No Arraiá do Sin-
tufrj os produtos comercializa-
dos nas barracas terão o preço 
tabelado entre R$ 2,00 e 15,00. 
Queremos que todos possam 
brincar e apreciar as gulosei-
mas, já que estamos há cinco 

anos sem reajuste salarial”, 
disse a coordenadora de 

Arraiá do Sintufrj
Um convite à alegria sem alienação  

No país inteiro as festas juni-
nas, julinas e agos� nas fazem 
parte do calendário ofi cial dos 
festejos nas cidades. E a dire-
ção do Sintufrj entende que 
é também tarefa da en� dade 
de classe trazer esses festejos 
tradicionais para a comunida-
de universitária da UFRJ. Uma 
comissão foi criada especial-
mente para organizar o Arraiá 
do Sintufrj, que promete ser 
uma superfesta. Data: sexta-
-feira, 12 de agosto, a par� r 
das 14h, na área da Prefeitura 
Universitária e do Espaço Cul-
tural do Sindicato, no Fundão.

O Arraiá do Sintufrj está 
pronto para receber 500 pesso-
as. A  expecta� va é que o even-
to entre na agenda dos servido-
res, incluindo os aposentados e 
pensionistas; os trabalhadores 
da universidade extraquadro, 
terceirizados e prestadores de 
serviços; estudantes e morado-
res da Vila Residencial. Serão 

Administração e Finanças do 
Sintufrj Adriani Pinheiro, que 
integra a comissão de festa.

AULÃO DE FORRÓ
Para a festa fi car mais colorida 
e � pica, a recomendação é vir 
a caráter. Até porque haverá 
concurso de melhor traje cai-
pira e um aulão de forró com 
o professor de dança de sa-
lão do Sintufrj,  Luiz Ferreira. 

SHOW E BRINCADEIRAS 
O arraiá vai ser animado com a 
Prata da Casa, pelo Trio Pé de 
Serra e DJ. Muita música para 
ninguém fi car parado. A equipe 
do Espaço Saúde comandará 
as brincadeiras. Estão previstas 
pescaria, jogo de argola, boca 
do palhaço, correio do amor e 
barraca do beijo. E quadrilha!  

FORMAÇÃO, 
CULTURA E LAZER
De acordo com a coordenadora, 
“ajudar a preservar tradições, 
como essas festas populares 
de meio de ano, promovendo, 
dois anos após a pandemia 

de covid, o Arraiá do Sintufrj 
é um ato polí� co. É dizer que 
não nos derrotarão e não nos 
tornarão apá� cos, tristes, sem 
vida e muito menos aliena-
dos”, acrescentou a dirigente.

“Acreditamos que 
a política está em 
todos os lugares e 
espaços e que toda 
ação de cultura, 
lazer, formação faz 
parte de algo que a 
gente acredita. Por 
isso a nossa festa é 
uma ação política e 
não neutra. Nossa 
gente gosta de 
celebrar a vida, e 
isso faz parte de 
nossa tradição, da 
nossa história e 
da nossa cultura” 
a� rmou Adriani. 

Programação
 14h às 14h40 

Aula coletiva de Forró

 14h30 às 15h 
Música com DJ

 15h 
Prata da Casa

 16h
Brincadeiras e 
Quadrilha

 17h30
DJ

 18h às 20h 
Trio Pé de Serra

CONFRATERNIZAÇÃO
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