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Página 4

UMA COMEMORAÇÃO PARA FICAR NA LEMBRANÇA
O encontro mensal dos aposentados, dia 25, foi marcado por linda confraternização, com a homenagem ao Dia Nacional Idoso e Dia do Servidor. PÁGINA 8
ATENÇÃO PESSOAL COM ACÚMULO DE CARGO
Todos à reunião com o Departamento Jurídico do SINTUFRJ e com a PR4. No dia 4, sexta-feira, às 10h, lno auditório Samira Mesquita (Salão Azul), na Reitoria
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Homenagem a Nelson Llopis Filho
O nome do companheiro
Nelson Llopis batiza o 1º
Seminário de Segurança
da UFRJ por várias razões.
Além de a singela homenagem, há também necessidade de uma reflexão. Nelson
tombou em serviço.
No dia 11 de setembro de
2010, às 16h45, em frente
ao Hospital Universitário,
Nelson foi assassinado. Ele
tinha 53 anos, 30 deles dedicados à UFRJ. Organizava
o estacionamento do local
quando foi baleado e morto
em pleno exercício de suas

funções.
A TV e os jornais noticiaram o crime por dois dias
consecutivos. Mas a Administração Central silenciou.
Hoje Nelsinho é só mais
um número nas estatísticas policiais. A família e os
amigos seguem esperando
justiça e providências que
vagam e consternam a
todos.
Esse é o texto de apresentação do vídeo produzido pelo SINTUFRJ para
apresentar as atividades
da Segurança da UFRJ e,

Queremos envolver
toda Universidade
nessa discussão

A iniciativa do GT-Segurança do SINTUFRJ, em conjunto com a Divisão de Segurança
da UFRJ (Diseg), de organizar este seminário
teve como objetivo pensar segurança como
todo e envolver toda a Universidade na
discussão da questão. Foi imprescindível a
parceria da Reitoria, comprando um com a
Prefeitura e a Associação de Moradores da
Vila Residencial.
Nelsinho (homenageado em memória) foi
um profissional da Diseg que perdeu a vida
em serviço. No seu lugar, poderia estar um
aluno, um professor ou um usuário do Hospital
Universitário. Ele estava dentro do campus,
que cresce, e com este crescimento vêm todos os problemas que existem na sociedade.
Estamos sujeitos aqui a tudo o que acontece
nas ruas, toda violência que acontece lá fora.
Temos que pensar como lidar com isso.
Nosso campus está crescendo. Temos o
Plano Diretor, com vistas à UFRJ de 2020, que
prevê quase o triplo da população circulante.
Mas não se pensou o que fazer com esse
nosso efetivo de segurança e com as firmas
terceirizadas que entram e saem sem o menor
compromisso com o serviço público.

Como enfrentar o crescimento da Universidade com todos os seus projetos e o que
podemos fazer para melhorar o nosso fazer?
Qual segurança podemos oferecer? Quais
parcerias podemos fazer? Como ficará o efetivo da segurança? Como ficam os concursos
públicos? Temos que reunir forças para garantir
que a gente tenha esses profissionais aqui.
Esse seminário marca o início desse debate. Queremos conscientizar a comunidade
universitária sobre o que está acontecendo,
com o aumento da violência urbana atingindo
também o campus, a importância da Diseg e
o que podemos fazer para melhorar.
O primeiro passo é o acúmulo de discussão.
Passo tão importante que atraiu companheiros
de outras Ifes e de outros estados. Além da troca
de experiência, podemos avançar para a formulação de um projeto conjunto de segurança com
base no plano nacional pleiteado pela Fasubra
para implantação em todas as instituições públicas de ensino superior (Ipes), desmistificando
a questão da extinção do cargo e lutando pela
abertura de concursos para a área.
Nas próximas páginas apresentamos alguns resultados deste debate.

em particular, homenagear
Nelsinho.

PR4 comenta

Segundo o pró-reitor
Roberto Gambine, a PR-4
se colocou à disposição
dos encaminhamentos que
por ventura o Seminário
viesse a definir quanto ao
caso, mas ponderou que
não havia, do ponto de vista
de Pessoal, nenhum procedimento administrativo – o
que foi encaminhado foi o
da ação policial, já que foi
um ato criminoso.

Segundoa coordenadora-geral Noemi Andrade,
a morte de Nelsinho despertou em todos a necessidade de discussão. E
acrescentou que, embora
a Administração Central
tenha feito o que e previsto,
os amigos e a família esperavam mais da Universidade sobre um trabalhador
que dedicou 30 anos de sua
vida à instituição. “O que
acontece quando a gente
tem nosso fazer ameaçado
dessa forma?”, pondera a
coordenadora.

Projeto de segurança
é tema de Seminário
Nacional

Começa nesta segundafeira, dia 28, e vai até 3 de
dezembro, em Pelotas (RS),
o XX Seminário Nacional
de Segurança nas Ipes. A
abertura será no auditório
da Faculdade de Agronomia
da UFPEL, e estão convidados o senador Paulo
Paim, a ministra Maria do
Rosário, parlamentares,
representantes da Fasubra
e dos movimentos locais,
o pró-reitor de Pessoal da
UFRJ, Roberto Gambine, e
o Prefeito Ivan Carmo.
Entre os temas a serem
abordados,estão nova tecnologias, saúde dos traba-

lhadores da área, relações
de trabalho nas ipes, terceirização e a necessidade
de concurso público para o
setor, violência nas Ipes e
polícia universitária e políticas de segurança pública.
Os participantes vão
conhecer os projetos de Lei
sobre o tema e que estão no
Congresso Nacional e debater a necessidade de abertura de concurso público. Ainda
no temário há a questão da
segurança (perigo e risco
no ambiente de trabalho),
aposentadoria especial e o
projeto de segurança das
Ipes proposto pela Fasubra.
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Seminário foi considerado um marco
Marco para mudança efetiva

Mais que uma solenidade
de abertura, a mesa inaugural
do 1º Seminário de Segurança
da UFRJ deu mostras do que
viria a seguir nos três dias de
intensos debates no encontro
inédito – organizado pelo GTSegurança do SINTUFRJ e
pela Divisão de Segurança da
UFRJ (Diseg) – e que colocou

o dedo na ferida de um ponto
nevrálgico na vida profissional e acadêmica de mais de
60 mil pessoas que circulam
cotidianamente na Cidade
Universitária: a UFRJ cresce,
o campus do Fundão cresce,
mas e a nossa segurança?
A iniciativa do SINTUFRJ
foi muito comemorada. Para

a coordenadora da Fasubra
Léia Oliveira, por exemplo, foi
uma contribuição importante
para que, em conjunto com a
academia, se possa construir
ações dentro da UFRJ, (a maior
federal do país) traduz as quais
se em ações administrativas e
sim de referencial nacional e
fortaleçam a luta no país.

“Hoje estamos ousando”
O tema da Segurança é
prioritário para a Fasubra, como
explica a coordenadora-geral da
Federação Léia Oliveira. Não foi
à toa, mostrou ela, que companheiros de outras Ifes, como as
de Uberlândia, Belo Horizonte,
Rio Grande do Sul, Juiz de Fora
e Estado do Rio de Janeiro, estavam presentes ao seminário
da UFRJ. A questão, segundo
avalia, está ligada à concepção
de universidade e da gestão do
estado brasileiro. “Dentro dessa
concepção se insere o debate
sobre segurança nas universidades ou da falta de segurança
como resultado de mais de 20
anos de discussão, a gente
conseguiu avançar. Vamos
ousar mais uma vez. Também
devemos ser a vanguarda na
produção de alternativas”, diz,
referindo-se ao projeto que a
Fasubra defende.
A universidade, lembra Léia,
sofre a violência do conjunto da
sociedade. E deve pensar não
só em como se proteger, mas
também em como construir conhecimento para contribuir com
esse debate. “Hoje estamos ousando – os trabalhadores da Universidade – para apresentar para
os gestores e para a sociedade
um projeto de segurança para
as universidades. Não queremos
apenas um programa pontual,
mas uma política institucional.
Segurança é uma das áreas mais
estratégicas da universidade”.
Mas a questão, segundo a

coordenadora, está vinculada
diretamente à discussão sobre
a terceirização, que avança com
rapidez: “Não adianta construir
ações e programas e comprar
instrumentos modernos se
não tivermos gente, pessoas
capacitadas, qualificadas, pertencentes ao quadro regular da
universidade, implementando
todas as políticas que a genteestá construindo. A Fasubra
está disposta a enfrentar essa
discussão, e não é uma disputa
pequena”.
Léia propõe uma parceria do
movimento com os gestores e a
academia para pensar alternativas de valorização. A coordenadora explica que no seminário
(que começa segunda-feira,
dia 28) a Fasubra vai divulgar
o formato final do projeto que
será entregue aos ministros
da Educação, Casa Civil,
Planejamento e aos reitores:
“Esperamos transformar esse
projeto em instrumento de disputa e construir em curto prazo

“Todas as iniciativas que
procuram reunir as pessoas
para refletir sobre os processos
que envolvem nossa atividade
são importantes”, apontou o
pró-reitor de Pessoal, Roberto
Gambine, e que, sem dúvida,
questões relacionadas à segurança e ao que a Diseg enfrenta
no dia a dia da universidade
devem ser objetos de reflexão.
“Essa iniciativa do SINTUFRJ,
de trazer à discussão e mobilizar a comunidade, é de enorme
importância. E uma vez que
conseguiu reunir as pessoas,
consegue avançar e produzir
um resultado maior”, disse ele,
fazendo votos para que, ao
final desse processo, se possa
produzir uma proposta muito
mais avançada, “construída a
partir da experiência de todos
ao logo destes três dias”.
Eleonora Ziller, diretora da
Faculdade de Letras que hospedou o encontro, disse que é
professora há cinco anos e foi
técnica-administrativa da UFRJ
durante 20 anos: “Me emociona
muito, como servidora desta
casa, ver esse movimento de
valorização, de homenagem
à memória do Nelsinho, e o
esforço e a responsabilidade
do corpo social da UFRJ em
pensar segurança, indicador
de saúde da instituição. A
gente não fica só esperando
ou demandando algum tipo de
pressão, de que alguém venha
fazer por nós. Mas que sejamos
capazes de organizar o debate
e propor e exigir soluções”.

Para o vice-prefeito da
UFRJ, Paulo Mário, o campus
do Fundão é do tamanho de
dois grandes bairros do Rio
– Ipanema e Leblon – juntos,
em contraponto com o contingente da Diseg, (divisão que
hoje tem papel fundamental
para a segurança local), em
vistude de baixas no quadro,
como desvio de função e
aposenadorias. Segundo ele,
os profissionais realizam um
trabalho que não aparece, mas
que se reflete nas estatísticas:
“A gente, com a Polícia Civil e
com a PM, vem fazendo este
embate”, diz ele, o argumento
que a UFRJ é uma vitrine
adiantando algumas medidas,
como o controle do acesso ao
campus e o monitoramento por
câmeras.
“Esse é o primeiro seminário de segurança interna
da universidade. Que possa
servir de marco para uma
mudança efetiva do proceder
em segurança na UFRJ”, espera o diretor da Diseg, Jorge
Trupiano. Ele apontou que há
o comprometimento do corpo
de servidores que exercem
a função e muita vontade
de trabalhar, mas que faltam
recursos. Ele acredita, no
entanto, no comprometimento
da atual gestão: “Sem investimento não existe segurança.
Mas acho que dessa vez a
coisa vai, porque foi compromisso de campanha (do
reitor) organizar a segurança
da universidade”.

“Vontade de trabalhar”

Léia Oliveira
a possibilidade de abertura de
concurso do quadro regular da
universidade, já que, em nossa
opinião, não tem nenhuma
lei que impeça. O que falta é
disposição política e briga dos
gestores com o governo para
ter autorização para concurso
nessa área”.

O diretor operacional da
DISEG, Juscelino Ribeiro,
apontou que a onda de terceirização atingiu a divisão de
forma quase mortal. E que se
propagou a ideia de que o cargo estava extinto para facilitar
a privatização. “Não dá para
abordar o papel da Diseg sem
resgatar o desaparelhamento
ao longo dos anos, quando um
iluminado teve a infeliz ideia
de desmantelar a divisão e
colocou os vigilantes à disposição da Reitoria. Há seis ou
sete anos, porém, quando a
administração anterior tentou
fazer o resgate, conseguiu
trazer bastante gente de volta,
tirando a Diseg da falência das
condições de trabalho. Não
tínhamos uma bicicleta para
a ronda”, contou.
A Administração conseguiu esse resgate, diz ele: “Não

foi aquele que esperávamos
porque muito ainda tem de
ser feito. Mas conseguiu dar
o pontapé inicial e fazer com
que a engrenagem começasse a girar. Mas o que nos
impulsionou foi a vontade de
trabalhar. Temos compromisso vitalício com a instituição
de ir para a rua mesmo sem
ferramentas dignas, sem
monitoramento eficaz”.
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Uma política de segurança
para as universidades
A Fasubra, no final de 2009
e começo de 2010, por intermédio do GT-Segurança Nacional,
comunicou aos vigilantes das
universidades que a Andifes
(reitores) tinha solicitado para
à Fasubra um plano para apresentar para o governo federal,
no caso o MEC, pra então
começar a brigar e justificar o
porquê da abertura de concurso público para a segurança.
Com esse aceno da Fasubra e
com a experiência acumulada
em anos de seminários sobre
segurança, os vigilantes se
organizaram para montar a
base para o plano de política
nacional de segurança para as
instituições federais de ensino
superior (Ifes) e instituições
federais de educação profissional e tecnológica (Ifets).
Este plano será apresentado na XX Seminário Nacional
de Segurança das Instituições
Públicas de Ensino Superior
(Ipes). Ele se encontra com a
Fasubra e os vigilantes lutam
pela sua aprovação. O vigilante
Mozarte Simões, coordenador
da Associação dos Servidores
da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (ASSUFRGS) e
coordenador do GT-Segurança
da ASSUFRGS, que se especializou no estudo da segurança e suas demandas para os
profissionais das universidades
e das próprias instituições,
comandou as palestras sobre
a proposta da política de segurança e a luta do segmento.
A prova de que a vigilância
própria das universidades deve
ser mantida e defendida está
no fato de que desde a sua
existência, já há mais de vinte
anos, não há uma ocorrência
de agressão e ou incidente com
arma de fogo contra estudantes, funcionários, professores
e visitantes.
Mas a ausência de concurso, a falta de uma política
única para as universidades,
as limitações de ação e de
material básico e o embate
contra o argumento de que o
cargo foi extinto são os desafios
enfrentados pelos vigilantes
que já há vinte anos discutem
segurança nas universidades.
Em sua primeira abordagem
no primeiro dia, Mozarte falou
sobre a existência de uma
política nacional para as universidades nos EUA, a experiência na UFRGS informando
os avanços obtidos graças à
mobilização e à iniciativa dos
vigilantes da casa, relatando
casos de agressão de vigilantes terceirizados e da PM a
estudantes. Ele reafirmou a luta
do segmento pela abertura de

MOZARTE SIMÕES, da ASSUFRGS, apresentou a política nacional para a segurança das iIfes

concurso para vigilante discorrendo sobre as mobilizações e
as ações realizadas pelo país e
no Congresso Nacional.
“Temos de começar a
distribuir nossa proposta aos
nossos reitores, distribuir aos
parlamentares. Aonde formos,
temos que levar o nosso plano
de política de segurança. Há
20 anos discutimos política de
segurança para as universidades federais, mas ninguém
conhece o nosso seminário
nacional. Nós temos que sair
para arua, botar esse plano
debaixo do braço e começar a
dizer que tem vigilante dentro
da universidade, temos seminários, seminários internos.
Este aqui na UFRJ é o primeiro interno, mas deve ser
o primeiro de muitos. É o que,
temos de fazer. Continuando a
bater na tecla vamos envolver
a comunidade e a sociedade”,
conclamou Mozarte.
Ele mostrou como os EUA
se preocupam com segurança
nos seus campi universitários
com uma política centrada pelo

Ministério da Educação para as
universidades. Existe uma polícia universitária desde 1963,
e no início da década de 1970
foi criado o Departamento de
Segurança dentro do ministério
com um gestor só para a área
de segurança. Foi feita uma lei
para otimizar a segurança nos
campi e a polícia universitária
tem poder para atuar.
Segundo Mozarte, o papel
da polícia universitária continua a crescer, com estudantes,
pais, professores e funcionários, que expressam um interesse crescente nas questões
de segurança nos campi. “É
esse interesse que temos que
construir com a comunidade
universitária no Brasil. Eles têm
que ter interesse em discutir
segurança. Discutir como se
aplica segurança dentro do
campus, como tem curso de
capacitação diretamente ligado à área de segurança, por
exemplo. Discutir segurança é
fazer com que o GT existente
discuta com a Divisão de Segurança da UFRJ”.

O Departamento de Polícia
da Universidade Central da Flórida emprega cerca de 60 agentes que atende cerca de 50 mil
pessoas numa área de mais
de 2,2 quilômetros quadrados.
Sua missão é reduzir a criminalidade e o medo do crime, fornecendo um ambiente seguro
para os alunos, professores,
funcionários e visitantes. “Esta
missão é a mesma da nossa,
que é produzir segurança para
a comunidade universitária”,
defende Mozarte. No Canadá
existe a polícia comunitária,
que atua nos campi, e, assim
os como os vigilantes das
universidades, conhece estudantes, funcionários e todos os
departamentos da instituição
para a qual trabalham.
Para destacar a importância
do tema, Mozarte diz que vinte
anos após a aprovação da lei
de segurança nos campi dos
EUA os líderes da nação se
reuniram para discutir as questões críticas enfrentadas pelas
faculdades e universidades.
“No Brasil temos o Programa
Nacional de Segurança Pública
com Cidadania (Pronasci). Nós
queremos também uma fatia
deste bolo porque nós trabalhamos com segurança pública.
Temos de estar inscritos no
pronasci para sermos reconhecidos como trabalhadores em
segurança pública.”
Mozarte explica que a visão
dos vigilantes das universidades é a de polícia comunitária,
muito diferente da terceirizada
e da própria polícia militar. As
duas não podem atuar dentro de instituições de ensino
porque não foram preparadas

para isso. “A terceirizada não
tem comprometimento com
a instituição e a PM tem uma
visão repressora. Algumas universidades têm convenio com
a PM e não dá certo, porque
não são formados pra isso”. Ele
deu os exemplos de agressão
a estudantes na Universidade
Federal de São Carlos por
vigilantes terceirizados e citou
também o recente episódio
da USP, em que PMs também
agrediram estudantes.
Sobre o plano de política de
segurança pública, que é denso, Mozarte apresentou alguns
pontos envolvendo princípios
e metas, estratégias para
implantação, infraestrutura,
recursos de trabalho, atribuições do cargo etc. Sobre esta
política a defesa é a seguinte:
“Assim como se tem que
reestruturar os órgãos de segurança pública, há a necessidade de se reestruturar o sistema
de segurança das universidades, para que se alcance
maior eficiência na prevenção
e repressão dos crimes contra
o patrimônio da instituição ou
contra a própria comunidade,
fazendo-se necessário tomar
iniciativas para apresentar
propostas como sendo opções
para um novo sistema de segurança que se deve implantar
nestas instituições.
Avaliamos que a criação de
uma política de segurança para
as Ifes e Ifets é fundamental
para a tomada de decisões,
sendo o setor de vigilância e
segurança destas instituições
os responsáveis diretos pela
execução e supervisão da
aplicação desta política.”

UFRJ apoia concurso para vigilante
A participação do pró-reitor
de Pessoal da UFRJ, Roberto
Gambine, reforçou a luta dos
vigilantes para abertura de
concurso público para o cargo. “A Pró-Reitoria de Pessoal
está de pleno acordo com
essa iniciativa da Prefeitura
e da Divisão de Segurança
(Diseg) no sentido de que a
gente reivindique e lute efetivamente para reconquistar a
possibilidade de fazer concurso para o cargo de vigilante”,
declarou Gambine.
Ele afirmou ser de extrema
importância ter o desejo desta
política da administração fundamentada na compreensão
e argumentação do procurador
Renato Vianna: “É um apoio
fundamental para a qualidade
da argumentação. Quero dizer
que em paralelo, se esse for o
entendimento do seminário, dar
autoridade política ao pró-reitor
a disparar a discussão com as
unidades para agregarmos os
vigilantes espalhados pelas
unidades, porque na verdade
este tipo de distribuição dos
vigilantes que não estão na
função está mascarando a demanda por outro cargo. E com
isso a gente enfrenta também
as demandas reais da força de
trabalho da UFRJ e não fica
mascarando isso através da
utilização de vigilantes como
desvio de função”.
O pró-reitor falou sobre o
cargo de vigilante na UFRJ e
quais seriam as estratégias
que poderiam estabelecer na

RENATO VIANNA, Kátia da Conceição, Gambine e Mozarte
administração da UFRJ para
superar a discutível proibição
de concursos para o cargo de
vigilante na suposição de que
seria um cargo extinto e que
por essa razão a instituição
não teria a capacidade de realizar esse concurso. “Viemos
questionando isso há algum
tempo, já em 2009, e com o
professor Hélio Mattos, que
era o prefeito, nos fizemos
um documento solicitando ao
Ministério do Planejamento a
possibilidade de abertura de
100 vagas. Esse documento
nunca foi respondido obje-

Cargo não foi extinto
Na luta para provar que o
cargo não está extinto, os vigilantes conseguiram diversos
pareceres jurídicos fundamentados. Há muito estão nesta
luta. Já convenceram a Fasubra e agora tentam convencer
a Associação de Reitores, o
MEC e demais órgãos ligados
à questão. Mozarte Simões
apresentou um profundo estudo
que teve como base o PCCTAE,
RJU, além de decretos, leis e
ofícios do MEC.
A origem foi a fundamentação na Lei nº 9.632 que extinguiu
diversos cargos no âmbito do
funcionalismo público federal
aliado aoAnexo II da Lei nº 7.232
que enumera os cargos que
passaram a integrar o quadro
de extinção. Após enumerar as
contradições das leis e decretos ,ele apresentou estudo do
GT-Segurança da ASSUFRGS
junto a Assessoria Jurídica Viola
e Advogados que conclui: “Se o
cargo de vigilante não foi expressamente colocado no quadro de
extinção, não há como fazer uma
interpretação em contrário. Foi
simplesmente extinguir os cargos que não estavam ocupados;

mas em momento algum indicou
que o cargo de vigilante está
em extinção. Fosse esta a sua
intenção, teria relacionado esse
cargo dentre os enumerados no
Anexo II. Como não foi enumerado automaticamente, não está
extinto. Então, este foi o parecer
do GT-Segurança junto com a
assessoria jurídica”.
Mozarte mostrou também
que o MEC se contradiz ao dizer
que o cargo de vigilante está
extinto, porque em 2005 abriu
concurso para vários cargos ,inclusive de vigilante, nomeando
concursado para ocupar a vaga
por motivo de aposentadoria. E
o governo federal, por sua vez,
publicou a tabela dos cargos
extintos, nos quais não está o
cargo de vigilante.
Os vigilantes promoveram
várias ações para levar esta argumentação adiante: audiência
pública, entregaram documentação ao presidente da Câmara
,Marcos Maia, fizeram reunião
com o assessor especial da
presidência da República. “Isto
tudo para provar o que é óbvio,
que o cargo não está extinto”,
disse Mozarte.

tivamente. Não temos uma
negativa e nem na aprovação. O fato é que hoje não
temos as vagas liberadas e
hoje temos um contingente
de 213 vigilantes distribuídos
pelas unidades, sendo que na
Divisão de Segurança, 95”.
O pró-reitor reafirma a
importância do apoio da Procuradoria na figura do doutor
Renato e reforça que a possível proibição não necessariamente deve ser aceita como
definitiva: “Temos argumentos
bem sólidos para apresentar
uma contraposição a esse en-

tendimento no sentido de que
a gente requeira com firmeza
a possibilidade de fazer o concurso do cargo de vigilante.
Por várias razões, desde as
que tratam do ponto de vista
da legislação e das normas
legais até pelas necessidades reais da organização do
campus universitário e da
própria política de expansão
que a UFRJ aderiu fortemente. Daí justificado o aumento
dos concursos docentes e
técnico-administrativos”.
Ele continua: “Temos uma
discussão interna que é im-

portante fazer em paralelo.
Nós temos hoje 213 vigilantes
na UFRJ no cargo efetivo que
estão distribuídos por diversas
unidades da UFRJ, Eles foram
espalhados por fruto de decisão
dos anos 90 em que Diseg
foi pulverizada – o serviço
na época foi desmontado e
naturalmente as pessoas acabaram reconstruindo sua vida
funcional. A decisão não foi das
pessoas, foi uma decisão de
administração. E trouxe para a
Diseg um prejuízo real que até
hoje tentamos superar.
Mas podemos ter algumas
iniciativas sem prejuízo da
discussão principal, como conversar, convencer, atrair as pessoas e mostrar a importância
desse trabalho de segurança e
a nossa vontade e a da Diseg,
com o apoio da Procuradoria,
para resgatar esse trabalho que
foi perdido por uma decisão
administrativa.
Para se ter uma ideia,
muitos estão na função mas
não ligados à Diseg. Podemos promover reuniões para
mostrar a todos as ações que
estão sendo desenvolvidas
para consolidar de fato uma
política de segurança com a
Diseg na UFRJ, e mostrar a
importância de poder contar
com eles, não só participando,
mas ajudando a pensar, refletir
e agir junto conosco. Tudo isso
é um processo de resistência
quase que diário que viemos
enfrentando para consolidar e
exercer essa política.”

Uma carreira, um projeto
Duas mesas foram reunidas para tratar de Carreira
e Aposentadoria Especial no
segundo dia do seminário.
Os palestrantes foram Gildélia
Maria, diretora de legislação
da Pró-Reitoria de Pessoal
da UFRJ, que falou sobre
aposentadoria especial e
insalubridade; Léia Oliveira,
coordenadora-geral da Fasubra, e Neuza Luzia, coordenadora-geral do SINTUFRJ,
discorreram sobre a carreira
Léia preparou a sua
intervenção resgatando
alguns elementos da conquista do PCCTAE. “A primeira tarefa que qualquer
militante sindical deve ter
é conhecer as ferramentas
que construímos com muita
luta entendendo o que significa carreira. Porque muita
gente confunde carreira com
relação de cargos e salários,
e não é essa a concepção
que a Fasubra defende ao
longo dos anos em que
vem debatendo carreira no
serviço público, numa visão
de Estado, de universidade
e também dentro da institui-

GILDÉLIA MARIA, Noemi, Neuza e Léia Oliveira
ção de ensino. É importante
que todos se apropriem
disso pra entender o que
representa o PCCTAE e o
que a gente precisa fazer
para aprimorá-lo”.
Para a coordenadora
da Fasubra, discutir o projeto de segurança envolve
vários elementos que se
fundem na carreira dos
técnicos-administrativos
em educação: “Não tem
como você discutir o projeto institucional de segurança, discutir o cargo de
vigilante, atribuições, a

perspectiva da constituição
de uma nova nomenclatura,
a questão da terceirização
sem abordar a questão da
carreira”.
Para a coordenadora do
SINTUFRJ, Neuza Luzia, é
preciso despertar a Fasubra para a construção de
uma política que envolva
a base como um todo, refletir sobre a carreira que
se quer e a carreira que se
pode ter. E nessa política,
a seu ver, a bandeira da
ascensão funcional é um
caminho que unifica todos.
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Defesa da autonomia
O procurador federal e
coordenador para Assuntos
de Consultoria Jurídica no
âmbito da Procuradoria Federal na UFRJ, Renato Vianna, parabenizou o SINTUFRJ
pela iniciativa do seminário e
os companheiros da Divisão
de Segurança da UFRJ. Ele
defendeu o exercício da autonomia universitária para a
efetivação de uma política de
segurança na universidade
com vigilantes próprios e concurso público, se colocando
àdisposição para dar suporte
e amparar a proposta da
criação de uma guarda universitária para ser aprovada
no Conselho Universitário.
“A Procuradoria está cada
vez mais se inserindo no contexto da discussão de segurança dentro da UFRJ porque
é sua responsabilidade tratar,
cuidar, amparar e contribuir
para essa matéria. O serviço
de segurança, pelo aspecto
jurídico, por muito tempo
foi renegado, desprezado e
até confundido na cabeça
das pessoas. Segurança no
passado já esteve fortemente
ligada ao Estado no período
de exceção e se confundiu
um pouco com repressão política, com violência e supressão de direitos. Isso foi muito
ruim e a segurança pública se
deteriorou. Nós começamos
a perceber que a segurança
é um serviço essencial para
qualquer administração, isso
pelo aspecto jurídico mesmo. E se é essencial para a
instituição, está intimamente
ligada ao conceito de autonomia universitária.”
Segundo Vianna, algumas
instituições estão avançando
sobre isso, mas a Polícia
Federal tem resistência,
pois “não tem compreendido
muito a nossa função e a
necessidade que a gente tem
muitas vezes de portar arma
de fogo em defesa própria,
em defesa do patrimônio e
em defesa de terceiros”. Ele é
taxativo na defesa da autonomia: “Levanto a bandeira da
autonomia junto à Polícia Federal porque é inadmissível
que a Polícia Federal venha
a prejudicar um serviço que é
essencial ao funcionamento
da universidade. É uma bandeira que nós todos temos
que defender”.
O procurador elogiou
o estudo apresentado por
Mozarte Simões para provar
que o cargo de vigilante não
está extinto e que é possível
sim abrir concurso público.
“Sob o aspecto jurídico é
irreparável. E essa é a minha
convicção jurídica. Realmente o cargo de vigilante não
está extinto e tampouco em

RENATO VIANNA, Kátia da Conceição e Mozarte

Um símbolo
Renato Vianna afirma que
não há argumento de natureza
jurídica que impeça concurso
para vigilante. “Como Gambine (o pró-reitor de Pessoal da
UFRJ) já falou, poderíamos abrir
concurso para a vaga do nobre
companheiro que tombou em
razão do serviço. Seria simbólico, e assim levaríamos essa
discussão. E vamos à Câmara de
Conciliação da Advocacia-Geral
da União discutir com o Ministério do Planejamento, porque é
lá que se resolve as questões
jurídicas. Não é delegado da PF
que vai dizer o que pode e não
pode porque não é juiz, e juiz não
pode dizer que decisão do Consuni é inconstitucional se não for
contra a lei. E não pode também
o Ministério do Planejamento interferir na autonomia universitária
suprimindo um serviço essencial
que para mim não se confunde
com a segurança privada”.
O procurador reforça que o
concurso é possível, é viável e é
o seu parecer jurídico, mas existe
a questão política que aí está nas
mãos do sindicato e do pró-reitor.
Vianna encerrou sua fala dizendo
que não devemos abrir mão da
essencialidade nos serviços de

extinção”. Ele explicou que
não só o cargo de vigilante
no antigo plano é diferente
do PCCTAE como também
é completamente diferente
do vigilante privado. “O que
ocorreu realmente é que

segurança, “sob pena de abrir
mão da nossa independência”.
Ele deu o exemplo da USP,
explicando que a agressão aos
estudantes aconteceu porque o
policial militar não foi preparado
para adentrar no ambiente universitário e cuidar da segurança
desse ambiente. “Ninguém faz
melhor do que vocês. Por isso a
Divisão de Segurança da UFRJ
tem mais de 20 anos sem ocorrência de mau uso do poder que
lhes foi investido, inclusive o de
portar uma arma de fogo”.
Para ele, ao abrir mão de
ter a própria defesa institucional
,está se abrindo mão da autonomia. “Não podemos abrir
mão desse serviço, nem dizer
que está extinto e nem permitir
que isso aconteça. Temos que
convencer a comunidade de sua
importância. Isso é que nos livra
da repressão, da interferência e
protege a autonomia universitária.
Ter uma guarda armada e forte”.
O procurador deixou como
sugestão para os vigilantes levarem ao Conselho Universitário
um regimento da vigilância da
universidade e também a criação
de uma guarda universitária. “Nós
temo autonomia para isso”.

foi estruturada a carreira
de técnico-administrativo
e lá foi contemplada essa
função pública de vigilante,
que tem suas atribuições,
mas que no uso da autonomia universitária podemos

Que segurança queremos?
A última palestra
da tarde do terceiro
dia do 1º Seminário de
Segurança na UFRJ
foi reservada para
o professor Hermano Tavares, assessor
da deputada federal
Andrea Zito (PSDBRJ). A deputada é
autora da proposta de
Emenda Constitucional 38/2011, que cria
a Polícia Universitária
Federal.
Segundo a proposta, a polícia universitária seria um órgão permanente, organizado
e mantido pela União,
destinado ao patru lhamento ostensivo
dos campi das universidades federais
e demais instituições
federais de ensino.
Sua criação, assim,
teria como objetivo
maior permitir que servidores concursados e
integrantes dos quadros de pessoal das

definir naquilo que não for
de encontro à lei. A universidade tem autonomia para
legislar. O que é aprovado
no Consuni é norma, tem
força de lei. Assim a UFRJ
como a UFRGS, pode defi-

instituições de ensino
– portanto, conhecedores da cultura acadêmica – possam, através
de ações planejadas
e permanentes, dar
maior segurança aos
alunos, funcionários e
visitantes dos campi
universitários.
H e r m a n o Ta v a r e s
fez toda sua preleção
baseado na insegurança em que vivem
os servidores públicos,
assolados por medidas provisórias e
projetos de leis que
limitam e até muitas
vezes retiram direitos. Sobre a vigilância
das universidades, ele
afirmou também que o
cargo de vigilante não
foi extinto, e explicou
que o projeto de lei
foi elaborado por eles
entende que existe realmente a necessidade
de se criar uma polícia
universitária para as
universidades.

nir que polícia tem e quer”.
Renato Vianna também diz
no parecer que produziu
que a vigilância das universidades é órgãos público
de segurança interna ou
institucional.
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Controle nos estacionamentos pode reduzir ocorrências
O delegado da 37ª Delegacia Policial, na Ilha do Governador, Delclécio Francisco de
Assis Filho, abordou o tema
“Segurança no campus e seus
desdobramentos sob a ótica da
Polícia Civil”.
O delegado está à frente
da 37ª DP há oito meses, e na
Polícia Civil há 10 anos. Conta
que a delegacia tem em média
25 registros de ocorrência por
dia. Essa demanda leva, ao
fim do mês, a 750 registros.
Desse, um pequeno percentual refere-se a ocorrências no
Fundão. “Segundo pesquisei,
ao menos pelo que chega ao
nosso conhecimento, fora
as situações em que não há
registro, não contabilizo mais
que 18 casos por mês, o que
pode parecer muito, ou grave,
de acordo com o caso, mas
que, se jogar dentro do universo de 750 casos por mês,
representam 2,5% da demanda que temos na delegacia”,
explica Delclécio.
Ainda conforme seus dados, os crimes mais praticados
no campus são furtos ou roubo
de veículos, roubo a transeunte
e sequestro-relâmpago ou roubo com privação de liberdade.
Estes dois últimos, cerca de
quatro ou cinco dentro do total
de 18 casos em média no Fundão. Mais uma vez, o delegado
alerta, sem considerar o que
chama de cifra negra – ou
casos não notificados.
“Nos meses de junho e
julho, não tivemos registro
(destes casos) por conta de
uma experiência”, diz Delclécio. “Exercemos uma atividade

JUSCELINO RIBEIRO, da Diseg, Kátia da Conceição, coordenadora do SINTUFRJ, e o delegado Delclécio da, 37ª Delegacia
que não é da Polícia Civil que
é policiamento ostensivo preventivo”, contou.
“Quais são as atrações para
quem pratica crime vir para o
campus?”
A esta pergunta, o delegado
respondeu: grande concentração de pessoas, poder
financeiro da comunidade,
dimensão do campus, variados
acessos, falta de controle na
entrada e na saída, áreas de
estacionamento amplas sem
controle de entrada e saída,
falta de vigilância no estacionamento, policiamento ostensivo
insuficiente em proporção à
área do campus.
Há outro fator que estimula
as ações: a margem estima-

da de lucro nesses casos de
crimes contra o patrimônio. O
carro para desmanche vale R$
1.500 a R$ 2 mil. Mas no caso
do sequestro-relâmpago ou
roubo com privação de liberdade, já houve o registro de
perdas por parte da vítima da
ordem de R$ 15 mil em saques,
compras e joias e outros bens
subtraídos, “o que faz com que
essa atividade seja atrativa
para os marginais”.
Estes são os crimes que
mais apavoram a população no
campus e os mais investigados,
embora representem cerca de
0,8% do total, e que despertam
maior atenção.
O delegado, em reunião
com o reitor Carlos Levi, disse

que, embora a situação não se
resolva num passe de mágica,
se comprometia com o esforço
de fazer o que fosse possível.
No entanto, ele relaciona
inúmeras dificuldades na investigação, como a falta de
registro das ocorrências, a
demora na comunicação pela
vítima, o registro em outras
delegacias em que o delegado desconhece os detalhes
típicos nas ações criminosas
no campus, o fato mal narrado e o medo das vítimas, que
muitas vezes dizem nada ter
visto; o desmanche do local
do crime e até mesmo falta de
entrosamento dos órgãos de
segurança.
No campus, os problemas

que ele aponta são: falta de monitoramento eficaz de imagem,
controle dos estacionamentos,
câmeras e vigilância efetiva.
Tudo isso relatado ao reitor.
A Reitoria, pouco depois,
pediu uma reunião com o chefe
de Polícia, e ao perguntar se
poderia ajudar com recursos
para solucionar o problema,
a receita foi repetida por
Delclécio: controle dos estacionamentos e câmeras com
qualidade de resolução. “Se o
senhor controlar efetivamente
seus estacionamentos, garanto
que mais de 80% dos seus casos estarão resolvidos”, disse
o delegado ao reitor.

Aplicações de novas tecnologias e ferramentas de segurança
O professor Antônio Carlos
Thomé, do Núcleo de Computação Eletrônica, apresentou o projeto Kapta. Ele explicou algumas
das tecnologias de segurança
mais usadas hoje no país, como
sistemas de circuito fechado de
TV, portais de monitoramento
e controle, controle de acesso
de veículos e de pessoas, entre
outros. Tal necessidade surgiu da
constatação de que nem todos
conhecem as finalidades das
diversas tecnologias.
O projeto Kapta, hoje integrado ao sistema de vigilância
da UFRJ, nasceu de pesquisa
acadêmica no Laboratório de
Projetos no Departamento de Ciência da Computação do Instituto
de Matemática (LabProj/DCC),
desenvolvido por alunos de
mestrado e graduação em 2000
e implantado em 2006 nas três
principais guaritas do campus,
apoiado pela Prefeitura da UFRJ.

Como funciona?

O veículo ao passar por

qualquer uma das três guaritas
do campus tem a placa lida pelo
Kapta. O sistema, então, consulta o banco de dados pelo número
da placa. Se o veículo estiver
cadastrado, o sistema exibe as
informações; senão, informa que
tal registro não existe.
O professor chamou a
atenção sobre a necessidade
de investimento financeiro
para expandir e evoluir os
equipamentos do Kapta.
“Desde a implantação, a universidade não investiu mais”,
afirmou. Como próximos passos, ele apresentou algumas
iniciativas, como o controle
seletivo do acesso na entrada
da Linha Amarela das 15h às
19h e a adoção de lombadas
eletrônicas.
O professor agradeceu o
apoio da Reitoria e da Prefeitura da UFRJ, a adoção do
sistema que vem possibilitando a realização de pesquisas,
desenvolvimento de inovação
tecnológica.

FÁBIO DOMINGOS, Ednea Martins e Antônio Carlos Thomé

Novas tecnologias
em segurança

Fábio Domingos, policial
federal aposentado, exerceu a
profissão durante 28 anos. Hoje,
trabalha como representante de
empresas de soluções e de
equipamento de segurança.
Ele explica que, de acordo
com a necessidade e a capacidade do cliente, pode-se
escolher a tecnologia mais adequada ou desenhar a melhor
solução tecnológica. E enfatizou
que para ter um sistema de

controle e vigilância eficaz, não
basta criar e manter soluções e
equipamentos. É necessário ter
um plano de capacitação pessoal. “O equipamento humano
é fundamental”, constatou.
Quanto aos equipamentos
de controle de acesso, uma
preocupação deve ser levada
em consideração: quem dispõe
de tais informações e como
elas são integradas. Ele lembrou que não há um controle
de quem sai e quem entra,
assim como quem administra

tais dados.
Na opinião do ex-policial,
numa cidade universitária tem
que haver segurança. “Como?
Isto, sim, tem que ser discutido
por toda a comunidade, pois
nenhuma solução será cem por
centoeficaz”, comentou.
Fábio discursou sobre a
importância de uma segurança
eficiente e integrada, além de
expor diversas soluções de segurança existentes no mercado.
“Tudo depende do que o cliente
quer”, finalizou.
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A importância do Seminário, na opinião de quem esteve lá

“A finalidade do seminário
foi a gente tentar reunir a comunidade universitária para
uma discussão sobre segurança dentro dos campus
da UFRJ. A violência urbana
está chegando cada vez mais
perto e temos que, procurar
combater isso. A maneira
que a gente achou foi a
construção deste seminário,
que é uma semente para a
gente começar a progredir
em busca de melhorias na
segurança no campus e em
geral.” Kátia da Conceição,
coordenadora de Comunicação do SINTUFRJ.

“Esse encontro é bom para
tirar conclusão do trabalho que
estamos fazendo e do que a
gente precisa pôr em prática
no dia a dia. E, como já falei, a
cada dia estamos aprimorando
mais o nosso trabalho em virtude de que para debatermos
sobre criminalidade precisamos estar atualizados. Então,
essas trocas de experiências
nos permite aperfeiçoar nosso
trabalho, uma vez que a cada
dia estamos com um contingente diminuído. Nós temos
que nos capacitar ainda mais
para combater o contingente
que vem de fora para fazer
coisa errada na nossa universidade.” Jorge Carlos Balbino,
vigilante da Universidade de
Minas Gerais (UFMG)

“A nossa expectativa é
que esse seminário sirva
para avançar na discussão
sobre segurança na UFRJ.
Não apenas sobre a questão
orgânica, mas pensar na
expansão da universidade, nos novos cursos, no
aumento da população do
campus e prever qual segurança devemos ter para
acompanhar esta expansão.
Na nossa visão, a discussão
não se restringe à discussão
de uma segurança orgânica.
Temos que pensar em uma
universidade do futuro,
implicada com todo crescimento da cidade”. Noemi
de Andrade, coordenadorageral do SINTUFRJ.

“A expectativa é buscar
conhecimento. O nosso
comparecimento aqui é
devido à importância da
UFRJ e da segurança que é
desempenhada aqui. Então
a nossa vinda aqui é justamente buscar conhecimento, aproveitar o que tem de
bom aqui e levar para Juiz
de Fora.” Moacir do Vale,
vigilante da Universidade
Federal de Juiz de Fora
(UFJF)

“Em termos de segurança técnica, a Uerj ainda não está
neste nível de avanço. Temos alguns sistemas, mas não
um de monitoramento realizado pela segurança. Estamos
engatinhando. Nossa perspectiva é levar o que estamos
absorvendo no seminário para nossa coordenação de
segurança para que dê início ao projeto que estamos
pleiteando e que a gente possa avançar neste projeto”.
Marco Aurélio, supervisor de segurança da Uerj

“Esse evento é importantíssimo para toda a comunidade
que frequenta a UFRJ. Para
que todos se conscientizem de
que segurança pública é dever
do Estado, mas é obrigação de
todos. E a Procuradoria federal,
com a Diseg e a Reitoria, está
participando desse evento
procurando dar apoio, dar opinativa jurídica sobre a questão
para que possamos alcançar
o objetivo maior que é poder
andar e estudar no campus
da UFRJ com a segurança
que nos é devido.” Renato
Vianna, procurador federal da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ)

“A realidade na UFU é bem
diferente. Lá temos vigilantes
terceirizados que trabalham
sobre nossa fiscalização, inclusive acompanhamos todos
os boletins de ocorrências
da instituição. Nem de longe
temos a dimensão territorial e
o quantitativo de pessoas que
tem aqui. O seminário está nos
ajudando muito, principalmente
na questão legal. Na palestra
do Renato Vianna, procurador
federal da UFRJ, discutimos
a questão do porte de armas
e do concurso público. E com
certeza levarei essas questões
legais para a minha universidade.” Wesley Marques, vigilante
da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU)

“A prefeitura apoia essas
discussões. Inclusive para o
planejamento orçamentário
já está destinada uma quantia
para a melhoria do sistema de
segurança. Está em estudo a
elaboração de um projeto de
segurança que envolva as empresas que estão aqui dentro.
Em um assunto desse porte,
é fundamental que os técnicos
administrativos participem,
sem eles não é possível formular soluções eficientes, eles
conhecem o dia a dia” Ivan
Ferreira, prefeito da cidade
universitária da UFRJ

“A universidade está se
expandido, por isso estamos construindo barreiras
de contenção de velocidade,
mecanismos de portais de
acesso para saber quem está
no campus e principalmente
trabalhando a questão do
monitoramento. A importância
do evento, nesse contexto, é
fazer com que a comunidade
universitária tenha conhecimento do papel da Diseg, da
Polícia Militar, da Polícia Civil,
da Federal e do papel de cada
um de nós. Quando se fala em
segurança não é apenas para
a polícia, você tem que fazer a
sua segurança própria, tem que
procurar se sentir seguro.” Juscelino Ribeiro, diretor operacional da Divisão de Segurança da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (Diseg)

“O projeto Kapta hoje é
integrado ao sistema de vigilância da UFRJ. Ele nasceu
de pesquisa acadêmica no
LabProj/DCC, por alunos de
mestrado e graduação no
ano 2000 e foi implantado
em 2006 nas três principais
guaritas do campus apoiado
pela Prefeitura da UFRJ.
Atualmente, os equipamentos
precisam de manutenção.
Espero com esse seminário
conscientizar a comunidade
universitária sobre a importância do projeto e da sua
atualização.” Professor Antônio Carlos Thomé, do NCE

“A principal importância
desse encontro é fazer com
que a comunidade universitária, desde a sua administração
superior até o pessoal de apoio
veja a importância do serviço
de segurança e abrace essa
questão para que possa ser
inserida no conteúdo da universidade. É necessário que
as pessoas possam investir
e respeitar o profissional de
segurança e consultá-lo quando for fazer algum projeto de
segurança. Assim todos têm
a ganhar. É só o início de uma
gestão que está começando
agora. Esperamos que as
promessas de campanha virem
realidade.” Jorge Trupiano, diretor da Divisão de Segurança
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (Diseg)

“É muito positiva a minha opinião. É o primeiro seminário deles aqui e vale como experiência para a gente. E com certeza todas as universidades vão seguir esse espaço,
pois a ideia é muito interessante. Hoje não há sistema de segurança na universidade.
Tínhamos duas câmeras instaladas, uma no prédio central e outra na área da floresta.
Mas não funcionam mais por falta de manutenção. Volto com todo gás e esperança de
implantarmos algumas das ideias lá. Afinal, sou brasileiro e não desisto nunca.” Guilherme
Lopes, vigilante da Universidade Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

