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Esta semana
é a festa do
Sindicato

Quinta-feira, dia 17, a partir das 14h, a diretoria sindical espera por você e sua família.
É a nossa confraternização de fim de ano. Vai ter música, dança, cervejinha gelada,
comidinha, e brincadeiras, distribuição de presentes, lanche, guloseimas e refrigerantes
para toda a criançada. Todos que irão participar já se inscreveram.

Mais de 600 técnicos-admi-
nistrativos de 13 Ifes partici-
param do campeonato. Foi
uma semana de jogos em
gramados molhados e qua-
dra, em Petrópolis. Apesar
da chuva forte que caiu to-
dos os dias, a 8ª Copa Fasu-
bra Zumbi dos Palmares vai
deixar saudades.  Ufac e
UFG são as grandes campe-
ãs. PÁGINAS 4 E 5

Copa
Fasubra
mobiliza a
categoria
no país

O capitão da Ufac, Paulo Henrique, levanta a taça

Goleiro menos vazado não impediu a vitória da UFG

Este é o nome da cam-
panha que o SINTUFRJ lan-
çou no dia 8 de dezembro,
com manifestação na 30ª
Vara Federal, para pressio-
nar pelo andamento rápido
dos processos que aguar-

dam execução. Nesta
quarta-feira, 16, nova-
mente tem movimento
no TRF. Concentração às
11h, na Cinelândia (em
frente ao bar Amareli-
nho). PÁGINA 3

Fome de Justiça
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DOIS PONTOS

Um caos pior a cada dia
Sair do Fundão virou um pesadelo tenebroso.
Comunidade espera solução das autoridades

Já faz algum tempo que sair da
cidade universitária virou um pesa-
delo. Por volta das 15h a procissão de
carros começa a se formar dentro do
campus em direção à passarela da
Linha Vermelha e da Linha Amarela.
Sexta-feira a situação piora, princi-
palmente no verão.

Na semana passada o problema
se agravou com o aumento da quan-
tidade de carros e da lentidão para
sair do campus. Na saída da Linha
Amarela, por exemplo, o engarrafa-
mento chegava aos fundos do Centro
de Pesquisa da Petrobras.

Segundo o vice-prefeito da Ci-
dade Universitária, Ivan Carmo, as
obras do Terminal de Integração (na
área do CCS, ao lado do HU e do
IPPMG), que forçaram o desvio do
trânsito da avenida Rodolpho Roc-
co para as vias do entorno, previstas
para terminar em alguns dias, não
são responsáveis pelo aumento do
congestionamento, pois as obras co-
meçaram em março.

Ele atribui o agravamento da si-
tuação às obras na Linha Vermelha
(desde o bairro do Caju) e aos buracos
na pista na altura da passarela ao

lado do HU. Para piorar, para fugir
dos desvios na Linha Vermelha, mo-
toristas acabam utilizando as vias do
Fundão, aumentando  o congestio-
namento, principalmente no cami-
nho para a Linha Amarela. A satura-
ção desta via, por sua vez, que cons-
tantemente está congestionada até
quase Bonsucesso, contribui para uma
saída ainda mais penosa.

Ivan acredita que o transtorno
deve seguir até o dia 18 de dezembro,
a partir do qual começa o recesso de
Natal e a quantidade de pessoas e
carros no campus diminui.

Um vazamento considerável
numa tubulação de abastecimen-
to de água do CCS há pouco mais
de duas semanas levou à abertura
de um buraco de dois metros de
profundidade na lateral esquerda
da entrada principal do HU, justo
na escadaria que leva ao subsolo,
ao estacionamento e à subsede do
SINTUFRJ, dificultando a passa-
gem das pessoas.

Segundo a diretora da Divisão
de Atividades Gerenciais do HU,
Ângela Villas Boas, quando estou-
rou a manilha, uma cachoeira
cobriu a escada. Mas logo uma
equipe da Cedae foi chamada pela

Buraco inconveniente

O SINTUFRJ e a Comissão Inter-
na de Supervisão (CIS) da Carreira
orientam os funcionários que estão
sendo chamados para comparecer  à
Seção de Análise de Procedimentos
Disciplinares da Pró-Reitoria de Pes-
soal que procurem o Sindicato. No
dia 8 de dezembro houve uma reu-
nião na subsede sindical no HU com
vários funcionários para esclarecer o
motivo da convocação.

De acordo com o coordenador-
geral Francisco de Assis, o Tribunal de
Contas da União está promovendo
auditoria em todas as universidades
para verificar erros no enquadramen-
to com a passagem para o novo plano
de carreira dos técnicos-administra-
tivos em educação das universidades
e a UFRJ não ficou de fora. “Como
nós somos a maior universidade e
temos os olhos voltados para nós de-
vido às nossas ações judiciais, vamos
nos precaver contra possíveis contes-
tações”, adiantou Francisco.

DocumentosDocumentosDocumentosDocumentosDocumentos
O coordenador tranquilizou os

presentes explicando que no caso da
UFRJ os procedimentos foram reali-
zados conforme a lei, mas para evitar
problemas futuros o Sindicato atra-
vés do Departamento Jurídico está se
antecipando para traçar uma linha

SINTUFRJ e CIS orientam
sobre enquadramento

Prefeitura da UFRJ para consertar o
vazamento. Mas como apareceu, na
mesma tubulação, um vazamento
de menor proporção a turma da Ce-
dae resolveu deixar o buraco aberto
até fazer o conserto. Porém até a
semana passada o buraco continua-
va do mesmo jeito.

“Estamos aguardando o reparo
para fechar o buraco. Isso depende
da Cedae aparecer, porque é uma
única turma para atender a vários
lugares”, diz Sérgio Siqueira, dire-
tor de Rede da Prefeitura da Cidade
Universitária, explicando que a tal
turma é especializada em proble-
mas maiores, como tubulações de

mais de 300 mm.
Alguns dias depois do estouro

da manilha no HU, outro vaza-
mento, desta vez na via entre o CT e
o CCMN, ocupou a mesma equipe.
“Mas o buraco foi fechado na se-
mana passada. Quando o proble-
ma é grande, eles agem rápido”,
disse Sérgio Siqueira.

A tubulação do CCS abastece,
além da unidade, a BioRio e a
Escola de Educação Física e Des-
porto, mas o vazamento não che-
gou a afetar o abastecimento de
água para esses locais. “Só há o
inconveniente do buraco que preci-
sa ser fechado”, constata o diretor.

Informa que terça-feira, dia
15, tem jogo no campo da Pre-
feitura Universitária: às 9h, Pro-
jeto UFRJ X América EC Infantil,
e às 10h30, Projeto UFRJ X Amé-
rica EC Juvenil, para marcar o

Projeto Educação Esportiva da UFRJ
encerramento das atividades des-
te ano. Até o dia 2 de março,
quando termina o recesso do pro-
jeto, estão abertas as inscrições
para as seguintes modalidades es-
portivas:

Pré-mirim e mirim (a partir
de 1998): às quartas-feiras e sex-
tas-feiras, das 8h às 12h; e infan-
til (a partir de 1996) e juvenil (a
partir de 1994): às terças-feiras e
quintas-feiras, das 8h às 12h.

de defesa caso seja necessário. Para
isso, os funcionários que se encon-
tram nesta situação devem reunir os
contracheques de dezembro de 2004,
quando estava ainda no PUCRCE, e
maio ou junho de 2005, quando pas-
saram para o PCCTAE. Além disso,
devem apresentar também carteira
de trabalho que comprove experiên-
cia no mesmo cargo em outro em-
prego antes de entrar para a universi-
dade, e certificado de escolaridade.
Com todos estes documentos, devem
preencher uma ficha que se encontra
à disposição no SINTUFRJ. A orienta-
ção é para que isso seja feito o mais
rápido possível pelos interessados.

Segundo os integrantes da CIS e
coordenadores do SINTUFRJ, Nilce
Corrêa e Roberto Gomes (coordena-
dor adjunto da CIS), a Comissão
tem recebido várias demandas sobre
o enquadramento e por isso é preciso
uma ação conjunta com o Sindica-
to. A CIS detectou 143 pessoas que
têm seu enquadramento questiona-
do. Esta ação conjunta é reforçada
por Francisco. “Na reunião que tere-
mos com o reitor para tratar da pauta
de reivindicações, vamos colocar tam-
bém o problema. Tudo o que estamos
pedindo é para fortalecer os nossos
argumentos e a própria defesa pelo
Jurídico se necessário”, afirmou.

MAUTNER NO LANÇAMENTO DE VERSUS
Um show de Jorge Mautner

marcará o lançamento da Re-
vista VERSUS nº 3 – publicação
do Centro de Ciências Jurídicas
e Econômicas da UFRJ. O espe-
táculo – a partir das 17h de ter-
ça-feira, dia 15 de dezembro –
será no Teatro de Arena do Palá-
cio Universitário da Praia Ver-
melha da UFRJ, com entrada
franca. Mautner estará acom-
panhado do músico e parceiro
Nelson Jacobina.

Jorge Mautner é um dos ar-
tistas mais inquietos da geração
que balançou os alicerces da cul-
tura brasileira na década de 1960.

Ele é o entrevistado da edição de
VERSUS que começa a circular
no dia 15.

Fotos: Cícero Rabello
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FOME DE JUSTIÇA

No dia da Justiça, 8 de
dezembro, técnicos-ad-
ministrativos se reuni-
ram na subsede do SIN-
TUFRJ no HU para or-
ganizar a campanha em
defesa de direitos e con-
tra a morosidade no an-
damento das ações judi-
ciais. No dia seguinte, um
grupo de servidores foi à
30ª Vara Federal reivin-
dicar: Pagamento dos
atrasados, sim; PEC do
calote, não! A campanha
continua com mais uma
incursão no TRF na quar-
ta-feira, dia 16.

A proposta era a orga-
nização de um ato cria-
tivo que chamasse aten-
ção para a morosidade
da Justiça e para o pre-
juízo de emendas cons-
titucionais e outras me-
didas que postergam o
pagamento de direitos.
Tudo foi cuidadosamen-
te combinado na reu-
nião do dia 8 e a data da
manifestação marcada
para quarta-feira, 9, em
frente ao Tribunal Re-
gional Federal.

Ação políticaAção políticaAção políticaAção políticaAção política
Um grupo de companheiros –

mais de metade aposentados – não
se intimidou com a forte chuva.
Alguns saíram do Fundão na van
contratada pelo Sindicato, outros
foram por conta própria. Todos se
reuniram na Cinelândia para com-
binar a entrada no prédio do TRF.
O objetivo  é  receber as ações judi-
ciais em fase de execução.

Esta ação estava em fase de exe-
cução quando houve mudanças na
Vara. Agora, a nova juíza está que-
rendo rever o processo. Conclusão:
justo quando todos esperavam uma
notícia positiva o processo parou.

O coordenador-geral do SIN-
TUFRJ, Francisco de Assis, expli-
cou que não havia a pretensão de

Campanha começa com ato no TRF
Quarta-feira, dia 16, a categoria vai voltar ao Tribunal Regional Federal e à 30 Vara

que com o ato a ação se resolvesse.
Mas que era uma forma de pres-
são para que a Justiça reconheces-
se o direito da categoria. Ele pro-
pôs que um grupo de 15 ou 20
pessoas se revezasse, indo constan-
temente à 30ª Vara, com as cami-
sas confeccionadas  exclusivamen-
te para campanha para registrar o
prejuízo que a morosidade causa

na vida das pessoas. Também de-
veriam ser feitas muitas consul-
tas ao processo nos terminais da
Justiça. “É uma ação política que
a gente quer fazer. Ninguém quer
ficar parado. A gente tem que es-
quecer as diferenças e mobilizar a
categoria pelo pagamento das
ações”, explicou, concluindo: “O
movimento sindical não pode tra-

balhar com a ideia de as pessoas
perderem direitos.”

Manifestação serenaManifestação serenaManifestação serenaManifestação serenaManifestação serena
Um a um os servidores passa-

ram pelos vigilantes e pelos detec-
tores de metal e se enfileiraram
nos terminais de consulta para
acompanhar o andamento da ação.
Nesse momento, o assessor jurídico
do SINTUFRJ reuniu-se a eles para

explicar alguns aspectos da ação.
Depois, o grupo se dirigiu ao

14º andar, na 30ª Vara, para mos-
trar aos agentes da Justiça os com-
panheiros de cabelos brancos que
aguardam ansiosos o resultado da
ação e lembrar que existe lei que
garante aos idosos prioridade no
recebimento de ações judiciais.

A presença dos servidores da
UFRJ causou comoção no local.
Francisco de Assis explicou à dire-
tora da 30ª Vara, Adriana Ladeira,
que o processo estava avançado,
mas havia parado e que aquelas
pessoas estavam ali para buscar
uma solução.

A diretora garantiu que levaria
à juíza a notícia da presença do
grupo e sua reivindicação e expli-
cou que, apesar de não estar na
Meta 2 (medida que acelera pro-
cessos impetrados até 2005), o pro-
cesso está na mesa da juíza.

Segundo ela, o processo tem
sentença e o que está em análise é
um embargo de execução feito
pela UFRJ em 2007. “Não é um
processo da Meta 2, mas como há
muitos idosos, está sendo decidi-
do concomitantemente com os
demais”, disse.

Os aposentados Julia Maria
Prado, Nelson Mariz, Milton Bas-
tos, entre outros, deixaram seu re-
cado para a diretora, dizendo que
há muitos idosos e também por-
tadores de doenças crônicas na
ação, e pediram  atenção para o
caso. A diretora respondeu, pedin-
do que tivessem um pouquinho
de paciência, e eles responderam
de pronto: “Um poucão, né? Tem
que tomar muito suco de mara-
cujá”, brincou dona Nina Santos,
descontraindo o ambiente.

Campanha continuaCampanha continuaCampanha continuaCampanha continuaCampanha continua
Esses foram só os primeiros

movimentos de uma intensa cam-
panha pelo pagamento das ações
judiciais, contra a PEC que insti-
tucionaliza o calote dos precató-
rios e de críticas à Meta 2, que
paralisa processos em fase final de
execução.

A partir de agora, um grupo de
voluntários vai se revezar em idas
semanais ao TRF consultar o pro-
cesso e pressionar pelo andamento
da ação. O próximo ato está previs-
to para esta quarta-feira, dia 16.

Os companheiros que deseja-
rem participar devem se reunir às
11h em frente ao restaurante Ama-
relinho, na Cinelândia, para orga-
nizar a entrada na 30ª Vara. Não é
permitido o acesso aos que estive-
rem com bermudas.

CHUVA não tirou a disposição dos aposentados em fazer manifestação na 30ª Vara Federal

CATEGORIA ocupa os corredores do Tribunal Regional Federal, no Centro do Rio

F
ot

os
: 

C
íc

er
o 

R
ab

el
lo



4 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 891 - 14 a 20 de dezembro de 2009 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

8ª COPA FASUBRA

A pesar das chuvas que casti-
garam parte do Estado do Rio de
Janeiro nos últimos dias, a 8ª Copa
Fasubra Zumbi dos Palmares cum-
priu seu objetivo. Técnicos-admi-
nistrativos de 13 universidades fe-
derais participaram do campeo-
nato, num total de 640 pessoas,
entre comissão organizadora, jo-
gadores, comissão técnica, prepa-
radores físicos, roupeiros, auxili-
ares, massagistas e dirigentes sin-
dicais e da Fasubra. Os jogos: (fu-
tebol de campo e futsal) foram
disputados em Petrópolis. A cida-
de imperial foi escolhida para se-
diar o mais importante evento es-
portivo da categoria devido ao seu
clima mais ameno. Afinal, a mé-
dia de idade dos nossos atletas era
de 38 a 40 anos.

A 8ª Copa Fasubra foi organi-
zada da seguinte maneira: Foram
formadas 12 equipes de futebol de
campo e 12 de futsal, e cada moda-
lidade esportiva foi dividida em três
grupos de quatro equipes. Todos os
grupos se enfrentaram, no grama-

Treze universidades participaram

Dois dirigentes da Fasubra a-
tuaram na organização da 8ª Copa:
o coordenador de Políticas Sociais,
Luiz Macena da Conceição, e o
coordenador de Seguridade Social
e Saúde, Marcio Garofolo. A coor-
denadora-geral da Federação, Leia
de Souza Oliveira, fez questão de
prestigiar as finais disputadas em
campo e na quadra.

Luiz Macena se disse satisfeito
com a realização da 8ª Copa Fa-
subra, e elogiou o empenho dos
técnicos-administrativos das uni-
versidades do Rio de Janeiro na
organização do evento, mas, disse
que geralmente são formadas em
torno de 16 equipes. A dificuldade
financeira de alguns sindicatos na
opinião dele foi o motivo da não
participação, como em outros

Espírito esportivo, disciplina e disposição física marcaram a competição
do ou na quadra. Na primeira fase
foram disputados três jogos; na se-
gunda fase começaram as elimi-
natórias: dos 12 times, permanece-
ram na competição 8. A terceira
fase foi a semifinal e, na quarta
fase, os 4 times classificados dispu-
taram o terceiro lugar e a final. Na
quinta-feira, 10, terminou a dis-
puta de futebol de campo, e na
sexta-feira, 11, de futsal.

Participaram desta Copa Fasu-
bra as universidades federais do
Rio de Janeiro (UFRJ), a Flumi-
nense (UFF), de Goiás, do Pará,
da Bahia, do Acre, de Brasília, de
Alagoas, de Uberlândia, do Ma-
ranhão, de Santa Maria do Rio
Grande do Sul, de Belo Horizonte
e do Espírito Santo. A comissão
organizadora foi formada pela
Coordenação de Esportes do SIN-
TUFRJ e por militantes da base;
dirigentes da Asunirio (embora a
entidade não tenha se inscrito
para os jogos) e Sintur-RJ, que
participou de todas as reuniões
de preparação da Copa, mas não

enviou nenhum representante
nos dias da competição.

A primeira fase do futebol de
campo foi disputado no Estádio
do Serrano Futebol Clube. Mas,
devido às fortes chuvas que caí-
ram alagando o gramado, os jo-
gos restantes foram transferidos
para o Estádio do Esporte Clube
Cascatinha.

UFAC é a campeã no futebolUFAC é a campeã no futebolUFAC é a campeã no futebolUFAC é a campeã no futebolUFAC é a campeã no futebol
Foi uma final dramática entre

as Universidades do Acre e Pará.
Nos primeiros 40 minutos de jogo,
nenhuma das duas equipes fez gol.
Mas, no segundo tempo, a Ufac
abriu o placar com um gol de fal-
ta do Jorge Luiz, e em seguida veio
o segundo, no contra-ataque de Gil-
mar. Final: Acre 2 X 0 Pará.

Além de comemorarem esta
vitória, os técnicos-administrati-
vos da Universidade do Acre tam-
bém festejaram o título de bi-
campeões da Copa Fasubra, já que
em 2002 foram os vencedores em
Santa Maria do Rio Grande do Sul.

Esta foi a quarta vez que o Acre
participa do campeonato da Fede-
ração. A comitiva da Ufac era com-
posta por 44 pessoas, incluindo jo-
gadores, comissão técnica e diri-
gentes sindicais.

O capitão da equipe, Paulo
Henrique Costa de Andrade, 45 anos,
técnico-administrativo da biblio-
teca da Ufac, depois de ser fotogra-
fado e filmado com a sua equipe
campeã, falou ao Jornal do SINTU-
FRJ. “Para a nossa faixa etária a
realização da Copa Fasubra é um
incentivo muito grande para que o
funcionário continue praticando
esporte. E jogar futebol, assim como
outros exercícios físicos, estimula
a se produzir mais no trabalho. Acho
que as instituições deveriam apo-
iar os sindicatos nesta iniciativa,
pois muitas entidades não partici-
pam por dificuldades financeiras.”

Vice reclamou daVice reclamou daVice reclamou daVice reclamou daVice reclamou da
maratona de jogosmaratona de jogosmaratona de jogosmaratona de jogosmaratona de jogos

Ainda não recuperados da der-
rota para a Ufac, os técnicos-admi-

nistrativos da Universidade Federal
do Pará festejaram o primeiro vice-
campeonato numa Copa Fasubra,
mas também criticaram. Segundo
o coordenador técnico do time e
diretor do Sintufpa, Raimundo
Nonato Salgado, o campo molha-
do do Serrano, onde as primeiras
partidas foram jogadas, foi respon-
sável pela contusão da maioria dos
jogadores titulares. Além disso, ele
também se queixou da maratona
diária de jogos, tanto no campo
como na quadra. “Ficamos prati-
camente sem time para disputar
essa final. É preciso rever essa tabe-
la de jogos, pelo menos um dia de
descanso na semana tem que ter.
Afinal, a média de idade nossa é 38
a 40 anos.”

Raimundo elogiou o adversá-
rio, que “soube aproveitar as opor-
tunidades e fazer gols”. Da compe-
tição como um todo, destacou a
disciplina dos participantes. “Mui-
to bom o nível de todos. Não houve
nenhuma expulsão”, destacou.

anos. E defendeu a ajuda institu-
cional. “Se as reitorias, através das
fundações, ajudassem, seria bom.”
E citou como exemplo a Universi-
dade de Santa Maria do Rio Gran-
de do Sul, que contribuiu com re-
cursos e a categoria viajou de avião
até o Rio de Janeiro e se hospedou
em Copacabana.

 Mas a decepção do coordena-
dor da Fasubra nesta Copa foi por
conta da  falta de apoio da Secre-
taria de Esportes de Petrópolis, sen-
do o município governado pelo
PT, seu partido. “Nós escolhemos
a cidade também em função dis-
so. Enchemos cinco hotéis e alo-
jamentos, durante uma semana
frequentamos restaurantes e ba-
res. Éramos quase 700 pessoas e a
prefeitura não tomou conhecimen-

to da gente. Estivemos aqui, pro-
curamos por eles e acabaram nos
decepcionando.”

Já para o coordenador Marcio
Garofolo, a semana foi maravilho-
sa. “Como um dos idealizadores do
evento, junto com a Marlene Ortis,
no 8° Confasubra, que aprovou o
primeiro documento de construção
do esporte e da cultura da Federa-
ção, é uma honra participar da 8ª
Copa Fasubra. Nós tínhamos o en-
tendimento de que o esporte ajuda-
ria a integrar os companheiros de
todo o Brasil e os sindicatos. Todos
estão de parabéns pelo espírito es-
portivo e agradeço ao Luizão (Luiz
Macena) por ter considerado a mi-
nha experiência e me convidado
para ajudá-lo, pois a Copa faz parte
da coordenação dele.”

Unir futebol à agenda políticaUnir futebol à agenda políticaUnir futebol à agenda políticaUnir futebol à agenda políticaUnir futebol à agenda política
 A coordenadora-geral da Fa-

subra, Leia de Souza Oliveira,
enalteceu a unidade da categoria
e o espírito desportivo dos partici-
pantes da 8ª Copa Fasubra Zum-
bi dos Palmares que, segundo a
dirigente, “foram os grandes vi-
toriosos da competição”. Ela mi-
nimizou os efeitos das chuvas for-
tes de todos os dias do evento,
atrapalhando em parte os jogos,
dizendo que foi um movimento
da natureza e estava feliz com o
mormaço que abriu no céu na
quinta-feira, 10.

Leia fez uma breve análise polí-
tica para defender que a próxima
Copa Fasubra se realize articulada
com atividades políticas, como se-
minários, debates etc.

Apoio institucional é necessário
“Hoje o movimento sindical pas-

sa por um momento delicado e as
direções das entidades de base e na-
cional buscam todas as ferramen-
tas, como esporte, cultura e lazer,
além das ações de resistência, para
mobilizar, informar e conscientizar
o conjunto da sua categoria. O per-
fil de formação da nossa base é muito
heterogêneo, por isso a Fasubra
respeita e incentiva todas as formas
de organização e expressão legíti-
mas de sua base. Mas esperamos
que a próxima Copa seja articula-
da com atividades políticas. Vai ser
ótimo estar no mesmo espaço reu-
nindo todas as formas de expressão
da nossa base”, afirmou Leia, agra-
decendo às entidades sindicais do
Rio de Janeiro o empenho na reali-
zação desta Copa.

UFAC vira o jogo no segundo tempo e comemora o bi na Copa Fasubra UFPA: Depois da derrota, reza coletiva para levantar o moral
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O Cristo Redentor abriu os bra-
ços e presenteou com sol o encerra-
mento da Copa Fasubra Zumbi dos
Palmares na sexta-feira, 11 de de-
zembro, no Serrano Futebol Clube.
Esta copa foi marcada pela inte-
gração, onde circularam 650 pes-
soas, e o início de uma política
mais sólida da Fasubra para o es-
porte, a cultura e o lazer. A disputa
deixou também contusões, escoria-
ções e corpos cansados, mas nada
superou a felicidade dos trabalha-
dores das universidades de realizar
sua paixão nacional.

A final da copa foi celebrada
com churrasco e samba após a de-
cisão do futebol, realizada no Es-
porte Clube Magnólia, com a pre-
sença também de dirigentes da Fa-
subra e do SINTUFRJ. O grande
campeão foi o time do Goiás, que
venceu de forma incontestável o
time de Uberlândia: 6 x 1. Com
este resultado, o Goiás comemorou
também o tricampeonato, tanto
na modalidade campo quanto sa-
lão, em copas da Fasubra. O me-
lhor artilheiro foi Rogério Marcus
(Brasília) e o goleiro menos vaza-
do Kelson Nogueira (Uberlândia).

O técnico do Goiás, Chicão, e
seus jogadores em coro gritavam:
“É campeão. Tricampeão”. Chicão,
muito emocionado, declarou: “Nos-
sa vitória reflete o empenho dos jo-
gadores. Para quem conquistou o
campeonato, é fácil dizer que a copa
foi excelente. Por isso digo que tem
que haver mais copas sempre.” O
jogador Olinto Costa avaliou assim:
“Fizemos barba, cabelo e bigode.”
Para o Uberlândia, o segundo lugar
foi justo. O representante do time,
Edmilson Silva, afirmou que o Goi-
ás foi superior, apesar de os minei-
ros perseguirem a vitória. “Eles me-
receram. O nosso vice-campeonato
também não é qualquer coisa e deve
ser valorizado.”

Em terceiro lugar ficou o time
de Brasília, que ganhou de WO do
Maranhão. Aliás, este resultado foi
motivo de tristeza para o time e
para os participantes, porque parte
do time sofreu um acidente e aca-
bou chegando atrasado ao jogo. Os
companheiros sofreram  ferimen-
tos leves e um ficou internado para
observação. “Viemos para disputar
o 3º lugar e sofremos o acidente,

Goiás levou a taça no futsal

Coordenação de Esporte e Lazer vê missão cumprida
Os coordenadores de Esporte

do SINTUFRJ, Ivanir Santorio, Ed-
milson Gomes e Rubens Nasci-
mento, exaltaram a realização da
Copa Fasubra e se disseram orgu-
lhosos pelo trabalho desenvolvi-

do: “Estamos muito orgulhosos de
participar da organização da Copa
Fasubra. O que era impossível e
desacreditado por muitos se trans-
formou em realidade. Foi um alí-
vio ver a copa sendo realizada. Nós,

coordenadores de Esporte, acredi-
tamos no nosso trabalho, mesmo
com todas as críticas. Arregaçamos
as mangas, levantamos a cabeça e
a copa aconteceu.”

Os diretores agradeceram à

Coordenação Geral e aos jogadores
o apoio: “Não podemos esquecer da
coordenação geral, que nos ajudou,
e é claro dos nossos guerreiros, os
jogadores. Por causa deles que nos
dedicamos. Para esta coordenação

e a coordenação geral, os nossos
jogadores são os verdadeiros cam-
peões. Eles não mediram esforços
para defender o Sindicato, que é o
sindicato da categoria, e são os
nossos representantes.”

8ª COPA FASUBRA

ainda bem que não foi nada grave.
Mas os jogos diários foram muito
cansativos e isso nos prejudicou,
porque a faixa etária de nossos ti-
mes é alta. No geral, foi positivo,
ainda mais devido à intensa inte-
gração com outras entidades”, dis-
se Jorge Mendes, do Maranhão.

O SINTUFRJ, um dos anfi-
triões da Copa junto com Sintuff e
Asunirio, foi eliminado nas quartas
de finais e não foi classificado para
disputar o futsal. O coordenador de
Esportes do SINTUFRJ e goleiro do
time, Edmilson Gomes, o Pulé, la-
mentou a derrota para o Pará no
futsal: “Dominamos o jogo inteiro,
mas, acabamos tomando um gol in-
felizmente. E no mata-mata, dança-
mos”.

Comissão exalta trabalhoComissão exalta trabalhoComissão exalta trabalhoComissão exalta trabalhoComissão exalta trabalho
Numa copa quem muito tra-

balha são os organizadores e o pes-
soal de apoio. Esgotados, mas sa-
tisfeitos, os integrantes da comis-
são organizadora destacaram o
empenho do grupo e de todas as
equipes para a realização da copa.
Eles explicaram que, apesar das di-
ficuldades, inerentes a qualquer
campeonato, e das chuvas, o saldo
foi muito bom. E tiveram a hu-
mildade de não omitir as falhas.

“Foi excelente no final de tudo.
Tivemos nossas dificuldades e to-
dos se esforçaram ao máximo. Des-
taco o apoio do coordenador de Po-
líticas Sociais da Fasubra, Luiz
Macena, que ficou conosco o tem-
po todo. Foram 11 dias de trabalho
intenso com saldo positivo tanto
para a Fasubra quanto para as en-
tidades, sendo esta a copa mais par-
ticipativa. Houve muita integra-
ção e grande identificação entre os
participantes”, avaliou Francisco
Carlos, do SINTUFRJ.

Ancelmo de Souza, do Sintuff,
falou do esforço de todos, mas la-
mentou a descentralização dos jo-
gos e a localização dos alojamen-
tos. A chuva foi o maior adversário
e a comida deixou a desejar: “Em
nenhuma copa Fasubra choveu
tanto. No entanto, isso não desani-
mou o pessoal, pelo contrário. Os
jogos poderiam ter sido em apenas
um local. Um ponto negativo foi a
alimentação. E acho que faltou
apoio de outros coordenadores da

Fasubra.” Ele não deixou de des-
tacar a paz (sem brigas) e o res-
peito às regras do campeonato pe-
los jogadores como pontos altos
do campeonato. Leila Correa,
também do Sintuff, sugeriu que
a Fasubra fizesse um trabalho

com os sindicatos para que estes
pudessem deixar seus times até o
final da disputa. “Por economia,
quem vai perdendo retorna. E o
objetivo maior que é o de partici-
par e se integrar acaba se perden-
do.” Integram a comissão organi-

zadora: Ancelmo Souza, Edmil-
son Conceição e Leila Correa (Sin-
tuff); Jorge Pierre, Jorge Ignácio,
Francisco Carlos, Rubens Morais,
Ivanir Santorio, Edmilson Gomes
(SINTUFRJ). Pela Asunirio, Shei-
la e Célio.

TITULARESTITULARESTITULARESTITULARESTITULARES
Edmilson (Pulé) – Goleiro
Claudionor ( Nono) – Quarto-zaqueiro
Thomaz – Zaqueiro central
João Pereira (Boró) – Lateral esquerdo
Ricardo Brito – Lateral direito
Erci – Meio-campo
José Lucio – Meio-campo
Washington – Meio-campo
Jairo – Meio-campo
Robson – Atacante
Gilberto  (Grande) – AtacanteSe

leç
ão

 do
 SI

NT
UF

RJ RESERVASRESERVASRESERVASRESERVASRESERVAS
Paulo (Biri)
Orlando
Adriano
Rogério
Israel Ailton
Ricardo (Jesus)
Delcio
José Henrique (Riquinho)
Ivanir Santorio
Jorge Pierre

COORDENADORES da Fasubra, Leia Oliveira e Luiz  Macena entregam a taça ao técnico da UFG

COMISSÃO de Organização e Pessoal de Apoio: suaram a camisa para o evento sair do papel
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  CARREIRA

Fasubra avalia como positiva
a primeira reunião da CNSC

O coordenador-

geral da Fasubra,

Paulo Henrique dos

Santos, e integrante

da Comissão

Nacional de

Supervisão da

Carreira (CNSC)

declarou ao Jornal

do SINTUFRJ que

a Federação avaliou

como positiva a

primeira reunião da

Comissão depois

de quase dois anos

inoperante.

“Estabelecemos o

compromisso do

MEC com a

continuidade dos

grupos de trabalho

e de uma agenda

definida.” Nos dias

15 e 16 de

dezembro haverá

reuniões dos GTs e

logo em seguida,

17, será a reunião

do pleno da

Comissão Nacional.

Segundo o dirigente, esta re-
tomada dos trabalhos no dia 3 de
dezembro marca uma nova fase
de negociação que deve ser apro-
veitada ainda no governo Lula.
“Se temos processo de negociação
é por conta do governo Lula. De-
pois ninguém sabe com será. A
nossa oportunidade é agora. Por
isso, nós e os sindicatos de base
temos muito trabalho pela fren-
te.” O objetivo é o de que todo o
processo de negociação seja fecha-

A ideia é aproveitar a nova fase de negociações no governo Lula para solucionar pendências

do até abril de 2010 devido ao
calendário eleitoral.

Para isso, devem-se recuperar
agora todos os trabalhos dos GTs
Racionalização e Descrição de Car-
gos; Regulamentação e Análise de
Implementação dos Instrumentos
da Plano de Carreira; Recursos e
Enquadramento. Para completar
o quadro necessário, foi criado o
GT de Avaliação e Capacitação. De
acordo com Paulo Henrique, a ques-
tão da regulamentação é muito
importante, porque há interpreta-
ções diferenciadas tanto por parte
do governo quanto pelas institui-

ções. Assim, na sua avaliação a uni-
formização das regras com isono-
mia para aplicação é o melhor ca-
minho a ser tomado.

Reunião dia 3Reunião dia 3Reunião dia 3Reunião dia 3Reunião dia 3
Nesta reunião do dia 3 de de-

zembro a representação da Fasu-
bra ressaltou que a categoria foi
prejudicada com a ausência das
reuniões da Comissão Nacional
de Supervisão da Carreira
(CNSC). Ainda há recursos de en-
quadramento para serem apre-
ciados, como também está pen-
dente a aplicação uniforme dos

instrumentos de desenvolvimen-
to do plano de carreira que ne-
cessitam em parte de regulamen-
tação. Outro ponto importante
sublinhado foi o da desestrutura-
ção das Comissões Internas de Su-
pervisão (CIS). “Informamos so-
bre as dificuldades enfrentadas e
a falta de condições de trabalho
nas instituições”, disse Paulo
Henrique. O trabalho da repre-
sentação da Fasubra na CNSC será
o de dar consequência às reivin-
dicações da categoria e trabalhar
alternativas para o aprimora-
mento da carreira.

Diagnóstico da carreiraDiagnóstico da carreiraDiagnóstico da carreiraDiagnóstico da carreiraDiagnóstico da carreira
O dirigente chamou atenção

para o esforço dos sindicatos em
subsidiar a Fasubra nas informa-
ções necessárias. O último GT-Car-
reira da Fasubra, dias 5 e 6 de
setembro, montou uma equipe
para fazer um levantamento e co-
lher os dados funcionais dos fun-
cionários das Ifes para saber qual
o perfil da categoria, inclusive dos
aposentados.

O objetivo é que estas infor-
mações deem um diagnóstico so-
bre a implantação da Carreira
para: identificar as lacunas da im-
plantação do plano; avaliar a im-
plantação de mecanismos especí-
ficos como PDI, avaliação de de-
sempenho, promoção por nível de
capacitação, programa de capaci-
tação, programa por mérito e de-
sempenho e outros; avaliar o pla-
no de carreira em relação ao ori-
ginal com as mudanças feitas em
2005; avaliar a descrição e a clas-
sificação dos cargos para elaborar
propostas para racionalização;
identificar as propostas de altera-
ção da carreira; elaborar subsídios
para discussão de alteração e im-
plantação de planos de carreiras
nas estaduais da Federação.

Para estar com todas as infor-
mações e avaliações em dia, a
equipe da Fasubra irá organizar
os dados coletados pelos sindica-
tos. Estes devem buscar a coopera-
ção das unidades de Recursos Hu-
manos e ajuda das Comissões In-
ternas de Supervisão. As tabelas
consistem nos levantamentos: do
quantitativo de pessoal do qua-
dro; da capacitação e qualifica-
ção de pessoal do quadro efetivo;
do pessoal nas estaduais; do quan-
titativo de pessoal terceirizado.

A Fasubra orienta também que
os sindicatos verifiquem a exis-
tência de recursos de enquadra-
mento ou quaisquer outros recur-
sos. Para isso, é importante apu-
rar os dados necessários para o de-
bate sobre o dimensionamento nas
Ifes. Os dados institucionais das
universidades e o diagnóstico das
dificuldades das CIS também de-
vem ser informados pelos sindica-
tos. Com tudo isso, a Federação
estará municiada para defender
suas propostas na Comissão Na-
cional da Carreira.

PAULO HENRIQUE: MEC se comprometeu a dar continuidade aos GTs e com uma agenda mínima

Foto: Cícero Rabello



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 891 - 14 a 20 de dezembro de 2009 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 7

 ELEIÇÃO NA BIOLOGIA

Congregação aprova paridade
Para os técnicos-administrativos, é uma conquista democrática; para a diretora do IB,
uma questão de avanço social e maturidade política. Para o SINTUFRJ, um direito

Reunida na sexta-feira dia 4 de
dezembro para definir os aspectos fi-
nais do regimento da consulta à co-
munidade para a escolha da nova
direção do Instituto de Biologia, dias
15 e 16 de dezembro, a Congregação
da unidade deu um passo significati-
vo para o avanço da democracia in-
terna, vencendo momentos de tensão
e acalorados debates, aprovando, com
o voto de minerva da diretora Maria
Fernanda Santos Quintela da Costa
Nunes, a paridade na contagem dos
votos de docentes, técnicos-adminis-
trativos e estudantes.

A discussão sobre a ponderação
dos votos na consulta – se com peso
de 70% para docentes e o restante
dividido entre os demais segmentos
ou paritária, como reivindicam os
movimentos representativos de servi-
dores e estudantes – tomou grande
parte da sessão.

Um conselheiro lembrou que uma
lei da época de FHC determina que a
eleição, se houver, deve dedicar peso de
70% para docentes, assim como na
composição da Congregação que ho-
mologará a conformação da lista trí-
plice a ser enviada ao reitor.

No entanto, para contornar o efei-
to do entulho autoritário, os segmen-
tos sociais de unidades e decanias têm
optado por consultas informais com
participação democrática. Francisco
de Assis, conselheiro, membro da Co-
missão Eleitoral e coordenador-geral
do SINTUFRJ, buscou consolidar a
proposta – num processo de constru-
ção coletiva — de que o resultado de
uma consulta informal, consideran-
do a forma paritária, fosse respeitado
pela Congregação na conformação
da lista tríplice.

O debate começou em torno do
caráter formal ou informal da con-
sulta e com resistências por parte de
alguns docentes: “Vamos seguir a lei
e pronto”, disseram alguns. Outros
propuseram ponderação de 50%, 25%,
25%, e alguns pediam que se colocas-
se logo em votação se paritária, 70/
30, ou universal.

Francisco de Assis lembrou que a
Comissão Eleitoral recomendou, por
maioria, a paridade. E esclareceu que
na paridade, considerando o número
de docentes, técnicos-administrativos
e estudantes na universidade, o voto
de 1 docente corresponde ao de 2,5 TAs
e de 11 alunos. Porém, ficou para a
sessão da Congregação do dia 4 dar a
forma definitiva do processo. Para
isso, na sessão anterior, o colegiado
determinou que cada chefe de depar-
tamento e representante de categoria
convocasse reuniões para discutir as

A única chapa inscrita para a
eleição no Instituto de Biologia
chama-se Evolução. O professor as-
sociado do Departamento de Gené-
tica, Antonio Solé-Cava, é o candi-
dato a diretor. Para a vice-direção,
Blanche Bitner-Mathé, e para a di-
reção adjunta de Ensino, Cássia
Sakuragui. A consulta, através da
paridade, será nos dias 15 e 16 de
dezembro, das 9h às 19h, no hall
do bloco A. A nova direção cumpri-
rá mandato de 2010 a 2014.

O professor Solé-Cava tem dou-
torado em Biologia Marinha pela
Universidade de Liverpool e pós-
doutorado em Genética Marinha
nas Universidades de Oxford e Mon-
tpellier, e experiência na área de
Oceanografia. Ele é membro fun-
dador do comitê executivo da Rede

normas do processo de escolha da nova
direção. Mas em muitos casos, a pro-
posta não se concretizou, porque hou-
ve departamentos em que os segmen-
tos não foram ouvidos.

O representante dos estudantes
Marcelo Cortes confirmou isso infor-
mando que houve departamentos
que não consultaram os  estudantes.

Mesmo assim a questão foi a voto
na Congregação e o resultado foi o
seguinte: 7 foram a favor da paridade
e 8 contrários. Mas as abstenções não
foram contadas e, quando foi reto-

mada a votação, uma docente expli-
cou que de fato não havia feito con-
sulta aos demais segmentos e achou
que o correto seria abster-se, alteran-
do a correlação de forças.

Alguns professores solicitaram que
fosse considerado o voto por escrito de
um conselheiro que não pôde perma-
necer. Mas a proposta foi rejeitada. A
professora Margaretha Van Weerelt
leu o regimento que descrevia a ne-
cessidade de presença para a vota-
ção. No final, ficaram 7  votos con-
tra e 7 a favor da paridade, necessi-

Eleição será nos dias 15 e 16 de dezembro
Latinoamericana de Genética para
Conservação e coordenador da Rede
Nacional de Identificação Molecular
do Pescado.

Haverá dois debates segunda-fei-
ra, dia 14, em dois horários. O local
será o mesmo, no Salão Azul do
bloco A, às 12h30 e às 17h30. O
objetivo é que a chapa possa apre-
sentar suas propostas aos servidores
dos diversos turnos de trabalho da
Biologia. A apuração será no dia 16,
a partir das 19h30, no Salão Azul. A
homologação do resultado será em
reunião extraordinária da Congre-
gação dia 17, às 10h. A Comissão
Eleitoral é paritária, e a compõe
Francisco de Assis dos Santos, Gilvan
Joaquim da Silva, Marcelo Cortes
Silva, Nelson Ferreira Junior e Rosa-
na Conrado Lopes.

PropostasPropostasPropostasPropostasPropostas
A chapa tem como princípios a

transparência, a democracia com
co-participação e integração de idei-
as, e como proposta apresenta um
planejamento estratégico. A exe-
cução desse planejamento está li-
gada ao estabelecimento de metas
para laboratórios, departamentos,
professores, servidores, alunos e di-
reção, baseado em um trabalho par-
ticipativo.

Confira os pontos do planeja-
mento estratégico: a excelência em
ensino, pesquisa e extensão; a con-
textualização da instituição peran-
te a outras instituições do país; a
melhoria nas condições para o de-
senvolvimento do processo,  de en-
sino dos alunos; a melhoria nas
condições de trabalho para os fun-

cionários (professores e técnicos-
administrativos); o aprimora-
mento da infraestrutura do Insti-
tuto; e o apoio à atuação em pro-
jetos que divulguem o trabalho
da Biologia e a melhoria da qua-
lidade de vida da sociedade.

A chapa pretende continuar
o trabalho da atual diretora,
Maria Fernanda Quintela, que
está há dois mandatos na Biolo-
gia. Uma prestação anual de con-
tas sobre os recursos do Instituto
e a consulta à comunidade so-
bre a sua destinação é uma das
promessas de Solé-Cava. A cons-
trução de um novo prédio, atra-
vés de parceria com a Petrobras,
e que vem sendo negociada com
a Reitoria, está também nos pla-
nos do candidato.

tando então do desempate. A profes-
sora Maria Fernanda de modo taxa-
tivo definiu: “O voto de minerva da
direção do Instituto de Biologia é a
favor da paridade.”

A diretora explicou a sua opção:
“Eu acredito que universidade só se
constrói com participação coletiva.
Nessa coletividade, temos docentes,
discentes e técnicos-administrativos
em educação. Cada um tem sua res-
ponsabilidade dentro da construção
desse processo. Se eu acredito nisso e se
eu acho que é um processo coletivo de

construção, não posso ser por uma
votação em que os docentes tenham
peso de 70% na votação. Acho que
toda coletividade deve ser envolvida.
Mesmo que dentro da universidade a
gente ainda perceba que eleições acon-
teçam dessa forma, acredito que com
o tempo e com a participação efetiva
dos diferentes grupos vamos chegar
um ponto em que efetivamente não
vai ter mais essa discussão e a parida-
de vai ser inquestionável. É uma ques-
tão de avanço social e de maturidade
política.”

Foto: Cícero Rabello

FRANCISCO DE ASSIS: Maioria dos integrantes da Comissão Eleitoral defendeu o sistema paritário



ÚLTIMAPÁGINA

Execução do Plano Diretor
depende da área técnica

A comunidade universitária
começou a conviver com uma sé-
rie de obras e mudanças na Cida-
de Universitária, fruto do progra-
ma de expansão. E se tudo correr
como previsto no Plano Diretor
da UFRJ, a transformação do cam-
pus vai ser ainda mais expressiva
a partir do ano que vem e durante
toda a próxima década.

Projetos relevantes desse con-
junto – como o do Terminal de
Integração Rodoviária, que está
sendo construído próximo ao Hos-
pital Universitário Clementino
Fraga Filho (HUCFF) – têm à fren-
te profissionais técnico-adminis-
trativos, como o arquiteto Ivan
Ferreira Carmo, 48 anos, há mais
de 20 na UFRJ.

Seu cargo é de técnico de supor-
te da ciência da informação e, além
de arquiteto da Prefeitura da UFRJ,
Ivan é o vice-prefeito. Seu papel equi-
vale ao de um superintendente de
uma pró-reitoria, mas com a res-
ponsabilidade de uma gestão técni-
ca. Para ele, confluem demandas de
todo o campus como por exemplo o
posto de gasolina que quer mudar
de lugar ou a empresa que vai insta-
lar a rede de computadores.

Seria então um xerife da área
técnica? “É a melhor descrição”,
diz ele, que se formou pela Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo
(FAU) em 1986. Sua relação pro-
fissional com a universidade co-
meçou antes de se formar, no final
de 1985, como estagiário no anti-
go Gemd (Grupo Executivo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento).

Foi uma professora que se su-
geriu que se inscrevesse. “A menos
de um ano para me formar eu
estava com planos de trabalhar
num escritório de arquitetura. Ia
fugir pelo elevador de serviço para
não me inscrever, quando a porta
do elevador abriu e a professora
estava lá perguntando se eu tinha
me inscrito. Eu me inscrevi, passei
em primeiro lugar e acabei fican-
do no estágio”, conta ele. Alguns
anos depois ingressou nos quadros
da universidade e se apaixonou.

Recentemente foi aprovado
no concurso da UFRJ para arqui-
teto, mas pretende continuar no
cargo que ocupa como técnico,
porque, por incrível que pareça, a
redução salarial seria grande.

De excelentes técnicos a UFRJ está cheia. Um exemplo é o vice-prefeito, Ivan Carmo
Ele diz que, de certa forma, é

“cria” do Gemd, uma espécie de di-
visão que não só cuidava da manu-
tenção, mas também do desenvolvi-
mento de projetos e no atendimen-
to de demandas de toda a UFRJ.

“Era uma outra universidade,
quando entrei. Adquiri uma expe-
riência muito direcionada para o
projeto. Tive que aprender manei-
ras diferentes de fazer as coisas, para
atender a necessidades específicas
de projetos que só tem aqui. Como
projetar uma tenda, com uso espe-
cífico para uma exposição ou um
laboratório que não existe igual
no mundo. O Gemd fortaleceu os
meus laços com a instituição.
Aprendi muito do que sei lá. Apren-
di muito dentro da oficina, com
seu Antônio Carpinteiro, por exem-
plo”, lembra  Ivan.

Segundo ele, era preciso sensibi-
lidade para apresentar coisas novas
aos profissionais antigos sem impo-
sições. “Esse é o pulo do gato para o
bom relacionamento com todos. Só
aqui poderia aprender isso; moder-
nizar, mas respeitando a cultura das
pessoas”, reflete o arquiteto.

Ele ficou no Gemd até 1990,
quando a divisão foi desmontada,
como ocorreu a vários serviços de
apoio na universidade. De lá  foi
para a manutenção do CFCH, no

setor que atendia a todas as de-
mandas da Praia Vermelha. Em
1997 foi chamado pelo prefeito da
época para trabalhar como assis-
tente da Prefeitura da UFRJ, cargo
em que fazia mais ou menos o que
faz hoje, até que foi criado pelo
prefeito atual Hélio de Mattos o
cargo de vice-prefeito.

Em 1997 Ivan se inscreveu para
um mestrado na FAU, mas não
concluiu a dissertação. Em 2004
passou para o mestrado em Enge-
nharia de Transporte na Coppe. Mas
no mesmo período foi convidado
para um MBA em logística na Co-
ppead e não desperdiçou a oportu-
nidade: fez o mestrado e o MBA ao
mesmo tempo “Quase fiquei ma-
luco. Não tinha fim de semana,
porque não deixei de trabalhar. Se
não estava aqui, estava no mestra-
do ou no MBA. Estudava a noite e
nos fins de semana. Isso durou quase
um ano, de março a dezembro de
2004”, disse ele, explicando que
conseguiu defender a tese em 2007.

A tese – sobre transporte pú-
blico na Cidade Universitária,
disponível no site do Programa
de Transportes da Coppe:
www.pet.coppe.ufrj.br – rendeu, a
seu ver, mais que o percentual de-
vido pela qualificação (graças à
nossa nova carreira dos técnicos-

administrativos em educação): “O
aprendizado não tem preço em ter-
mos profissionais. Não falo só do
aspecto financeiro”, disse Ivan,
consciente de que todo o esforço se
reverteu para a qualidade de sua
produção. O próximo passo será o
doutorado em Engenharia de
Transportes.

“No mestrado, ao enfocar trans-
porte público relacionei o tema à
Cidade Universitária. Estava den-
tro do objeto de estudo. No olho do
furacão. Tive acesso a muitas in-
formações e queria que o resultado
pudesse ser aplicado aqui”, diz Ivan,
que estudou quesitos como quali-
dade do transporte e do local onde
o usuário esperava a condução.

Os resultados de sua pesquisa
ele aplica quando, por exemplo,
planeja o transporte interno para
buscar mais qualidade para os
usuários.

Com os resultados da pesquisa,
somados a outros dados, como os
do Laboratório de Diagnóstico em
Opinião da UFRJ (criado em 2005
e institucionalizado no Fórum de
Ciência e Cultura), a Prefeitura sis-
tematizou um manancial de in-
formações que estão viabilizando
conquistas da UFRJ junto ao poder
público. “Temos credibilidade
quando pedimos melhores condi-

ções de transporte, por exemplo,
com o meu trabalho que caracte-
riza quem é o usuário, com a
matriz de origem e destino dos
pesquisados. A gente tem conse-
guido da autoridade reverter a si-
tuação de abandono na qual vi-
vemos até há algum tempo.”

As informações basearam, por
exemplo, o pedido de uma linha
de integração com o metrô da
Praça Onze. “Conseguimos com-
provar não só a necessidade como
a viabilidade da linha”, diz Ivan,
explicando que ainda não está
funcionando porque ainda estão
estudando como integrar a ges-
tão do Metrô com o ônibus.

Ele cita outro exemplo: “Con-
seguimos com essas informações
fazer com que linhas como Cam-
po Grande, antes irregulares, fun-
cionasse regularmente.”

Além da regularidade das li-
nhas e da integração com a Praça
XI, há projetos que os estudos em-
basaram, específicos do Programa
de Reestruturação e Expansão
(Reuni), como o Terminal de In-
tegração e a ciclovia do Fundão.

Cumplicidade familiarCumplicidade familiarCumplicidade familiarCumplicidade familiarCumplicidade familiar
Tudo que diz respeito a im-

pactos no campus passa pela Pre-
feitura, suas divisões e por Ivan:
“A gente conseguiu criar uma
equipe. Se algum diretor de divi-
são tem qualquer problema para
resolver, nos reunimos, todo
mundo junto, para discutir que
decisão tomar, que caminho se-
guir. Temos essa coisa de cum-
plicidade, de família. Normal-
mente quando há um problema,
não é só de uma divisão, mas da
Prefeitura, de todo mundo. É
como uma família, e ai de quem
falar mal.”

Ivan não esconde o orgulho
de se ver realizado na profissão e,
principalmente, no ambiente que
escolheu. “Para mim, está no
sangue. Não saberia trabalhar em
outro lugar”, diz ele, que não se
esquece daqueles que o ajudaram
desde o início, como seu Antônio,
carpinteiro  Jerônimo, o primei-
ro chefe; e a professora Heloísa, já
falecida, que com sua insistência
para que se inscrevesse no estágio
do Gemd acabou mudando o
rumo de sua vida.IVAN CARMO, O IVANZINHO: de ex-estagiário do Gemd a xerife da área técnica
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