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PLANEJAMENTO
Mais de 5,5 milhões 

orçados para a Unir em 2004
O professor Osmar Siena, 

da pró-reitoria de Planejamento, 
concedeu entrevista ao Grau In-
formativo e destacou que durante 
o ano de 2004 e, início de 2005, 
recursos da ordem de 5,5 milhões 
foram totalizados em realizações na 
Universidade Federal de Rondônia 
por todo o Estado.

De acordo com as informa-
ções de Osmar Siena, o canteiro de 
obras para o ano de 2005 deve ser 
ainda mais dinâmico, considerando 
que muitos projetos já estão sendo 
encaminhados.

DESCRIÇÃO
Osmar Siena citou as 

seguintes realizações durante en-
trevista: climatização (incluindo 
adequação das instalações elétri-
cas) das salas de aula e Centro de 
Vivência Paulo Freire no campus de 
Porto Velho, fase final. R$ 300 mil; 
construção do laboratório de Psicologia, em Porto 
Velho, ainda em andamento. R$ 180 mil; construção 
da Casa de Vegetação (Biologia), em andamento. 
R$ 1 milhão; conclusão do prédio de laboratório 
da Saúde (Medicina), início das obras. R$ 1 milhão; 
aquisição de equipamento de laboratórios da área 
de Saúde, licitação em andamento. R$ 1 milhão; 
aquisição de equipamentos de laboratórios, infor-
mática, multimídia, móveis, etc., para diversas uni-
dades: Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena. R$ 
400 mil; construção de parte do bloco administrativo 
de Guajará-Mirim, concluída. R$ 65 mil; construção 

de parte do bloco administrativo de Cacoal, obra ini-
ciada. R$ 160 mil; construção das salas de aula de 
Ji-Paraná, obra iniciada. R$ 100 mil; construção par-
cial das salas de professores em Vilhena, obra inicia-
da. R$ 100 mil; construção do prédio da Biblioteca 
e Auditório de Videoconferência, Vilhena, início das 
obras em março. R$ 950 mil; aquisição de mobiliário 
para biblioteca, equipamentos de informática para 
laboratório e carteiras para salas de aula, Ariquemes. 
R$ 130 mil; aquisição de carteiras para o bloco novo 
de salas de aula, Porto Velho. R$ 105 mil; bancadas 
para os laboratórios do curso de Agronomia, Rolim 
de Moura, licitação em andamento. R$ 50 mil.
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ALEXANDRE - O GRANDE

Contam que, quando se anunciava que o pai de Alexandre, rei 
Filipe, tomava alguma cidade importante, ou que alcançava uma 
vitória memorável, Alexandre, em vez de manifestar alegria, dizia 
aos moços de sua idade: “Meus amigos, meu pai vai tomar tudo; 
e não deixará nada de grande e de glorioso para eu fazer um dia 

convosco”. O que ele desejava não era as riquezas, e sim, receber 
do pai um reino no qual tivesse guerras para fazer, batalhas que 

travar, em suma, um campo para sua ambição.

A BIBLIOTECA DOS REIS

Primeiro de novembro de 1755, dia de To-
dos os Santos. A população de Lisboa se 

aprontava para viver mais um pacato dia de 
feriado, sem imaginar o mal que vinha da 
terra. Em poucas horas, um terremoto de-

vastador, seguido de incêndio e maremoto, 
destruiria a capital do Império e, junto com 

ela, a célebre Real Biblioteca.

HISTÓRIA DA MALDADE

Matar alguém como sacrifício no sentido estrito da palavra 
tem sido, no geral, uma característica das religiões de nível 

inferior e não das mais elevadas. Abraão queria sacrificar 
o filho, e Agamenon, a filha. Essa prática era bem comum, 

numa escala relativamente pequena, na maioria das civi-
lizações antigas, especialmente entre os fenícios e cartagi-
nenses. Esses últimos, queimavam um grande número de 

pessoas quando alguma desgraça os ameaçava.
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na vida não se pode 
abrir mão. De bons 
livros, por exemplo!

Bons Livros
Distribuidora e Livraria - Aberta das 10h às 22h. Fone: (69) 221-2000
RIO SHOPPING - 1º andar - Porto Velho RO - bonslivros@bol.com.br

O Centro de Hermenêutica do Presente, situado na 
Universidade Federal de Rondônia, anuncia para o mês de 
maio próximo, entre os dias 23 e 27, a realização do IV En-
contro Regional de História Oral. Uma realização em conjunto 
com a Associação Brasileira de História Oral e Departamento 
de História da Unir, o evento vai contar com participações de 
pesquisadores de toda a região Norte e representantes das 
demais regiões do País para discussões das linhas de pes-
quisa, bem como, suas contribuições para as comunidades 
que se encontram nesta região.

De acordo com informações de Alberto Lins Caldas, 
coordenador do Centro de Hermenêutica do Presente, o 
órgão desenvolve pesquisas em Rondônia com diversos gru-
pos sociais desde o ano de 1996. Entre estas, estão pesquisas 
sobre nordestinos, benzedeiras, indígenas, presidiários, han-
senianos, seringueiros, dentre outros.

Uma segunda etapa do IV Encontro de História Oral 
acontece no mês de julho, entre os dias 11 e 15. Neste, mais 
especificamente para pesquisadores da Região Norte. Em 
seus objetivos a finalidade de congregar os estudiosos e pes-
quisadores das diferentes áreas do conhecimento que tenham 
a História Oral enquanto prática de pesquisa. O evento, se-
gundo informações da coordenação do Centro, será realizado 
na cidade de Porto Velho. 

A temática para essa segunda etapa do Encontro, de 
acordo com as informações, será “História Oral, Experiência 
e Narrativa”. A compreensão multifacetada do fenômeno da 
constituição de identidade e da memória, a partir de uma 
perspectiva teórica e prática aplicada à pesquisa nas ciências 
humanas, é o que se busca.


