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Eleição sindical
2010          2012

Inscrição de chapas
nesta segunda e
terça-feira, e
constituição da
Comissão Eleitoral.
A lista de eleitores
já se encontra à
disposição da
categoria na sede e
subsedes do
Sindicato. Verifique
sua situação.
PÁGINA 2

Categoria aprova, com ressalva, as contas da entidade da atual gestão no período de
setembro de 2009 a maio de 2010. Os meses anteriores estão sob auditoria externa. A
direção sindical aguarda o relatório final dos auditores para convocar nova assembleia
e submeter o resultado da auditagem à avaliação dos sindicalizados.

Saiba mais sobre a auditoria e como foi o debate político nas audiências públicas de
prestação de contas e na assembleia. PÁGINAS 3, 4 E 5

Assembleia aprova contas da gestão
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ELEIÇÃO SINTUFRJ

Segunda-feira, 26, e terça-feira,
27 de julho, são os dois dias para
inscrição das chapas que irão dispu-
tar a direção do SINTUFRJ. Horário:
das 9h às 17h, na secretaria da sede da
entidade, na Cidade Universitária.

Somente poderão se candidatar
sindicalizados filiados há pelo me-
nos um ano ininterruptos e  em dia
com suas obrigações estatutárias para
com a entidade.

As chapas inscritas serão homo-
logadas na quarta-feira, dia 28 de
julho. Os pedidos de impugnação de
chapas ou de candidatos deverão ser
feitos à Comissão Eleitoral até quin-
ta-feira, dia 29 de julho, das 9h às
16h.

A Comissão Eleitoral será criada
logo após encerrado o prazo de inscri-
ção de chapas. É a comissão que lavra
a ata da qual constará o total de
chapas inscritas, seus nomes e núme-
ro de registro de seus integrantes. Cabe
à Comissão Eleitoral organizar e co-
ordenar o processo eleitoral.

Veja na página do Sindicato na
internet o Edital de Convocação e o
Regulamento Eleitoral do SINTUFRJ
2010/2012:  www.sintufrj.org.br.

Hora de inscrever chapas
A UFRJ divulga a relação da

primeira Reclassificação do Edi-
tal de Cursos Novos, 2° Semestre e
o início das inscrições do Edital
de Vagas Remanescentes do 2°
semestre de 2010 do Concurso de
Acesso aos Cursos de Graduação
2010.

Inscrição para vagas remanes-
centes 2° semestre de 2010: con-
curso de acesso 2010 – tendo em
vista as matrículas não efetiva-
das por ocasião das reclassifica-
ções e remanejamentos, assim
como dos pedidos de cancelamen-
to de matrícula, no Concurso de
Acesso 2010, referente às vagas não
ocupadas do 2° semestre letivo e
às novas vagas que estão sendo
ofertadas para estes cursos, até a
presente data, oferece 319 vagas,
exclusivamente para o ingresso
no 2° semestre letivo de 2010.

Podem concorrer às vagas de-
finidas no quadro de opção ape-
nas os candidatos que não te-
nham sido eliminados na forma
do Edital do Concurso de Acesso
aos Cursos de Graduação 2010 e

Reclassificação à
graduação 2010

estar na situação aguardando vaga
em algum curso pertencente ao
mesmo grupo das vagas ofereci-
das. O candidato que optar pelo
Edital de Vagas e for classificado
não poderá voltar para opções de
cursos escolhidos anteriormente.
As inscrições poderão ser feitas
através do Portal do Concurso
www.acessograduação.ufrj.br até
esta terça-feira, 27 de julho.

Primeira reclassificação cur-
sos novos – A Coordenação Execu-
tiva dos Concursos de Acesso aos
Cursos de Graduação da UFRJ di-
vulga a relação dos candidatos re-
classificados, conforme edital n°
35 de 30 de junho de 2010, Cursos
Novos. As pré-matrículas serão rea-
lizadas nesta segunda-feira, na Ilha
do Fundão, das 14h às 17h.

As listas podem ser consulta-
das nos seguintes locais: CCMN e
no Portal do Concurso:
www.acessograduação.ufrj.br.
Dúvidas sobre a pré-matrícula li-
gar para a Divisão de Registro de
Estudantes: (21) 2598-9473,
2598-9501 e 2598-9503.

Será promovida pelo Serviço
Social da Prefeitura Universitá-
ria em parceria com a Faculdade
de Odontologia da UFRJ e aberta

De 9 a 13 de agosto, a Semana
de Concertos comemorará o 162°
aniversário da Escola de Música da
UFRJ e será dedicado à Ópera. A
proposta do diretor da unidade,
André Cardoso, é, além das árias,
explorar o aspecto instrumental,
em versões de câmara.

No dia 9 de agosto, a soprano
Maria Lautert, aluna do bachare-
lado em canto e ganhadora do ter-
ceiro lugar do último Concurso
Nacional de Canto, abrirá  a série
de concertos no Salão Leopoldo Mi-
guez, às 18h30.

Durante a semana comemora-
tiva de seu aniversário, a Escola
sediará o I Simpósio Internacional
de Musiologia, organizado pelo

Programa de Pós-Graduação, com
coordenação da professora Maria
Alice Volpe, que reunirá alguns dos
maiores conhecedores brasileiros e
estrangeiros no assunto entre eles o
professor Philip Gosset, especialis-
ta nas obras de Verdi e Rossini. A
participação no simpósio é gratui-
ta e os interessados poderão se ins-
crever no  dia 9 de agosto, das 10h
às 16h, e no dia 10 somente pela
manhã. Local: hall principal da
Escola de Música junto à Secreta-
ria de Pós-Graduação.

Além disso, a programação do
162° aniversário da Escola oferece ao
público concertos abertos, nos horári-
os de 12h30, no hall de entrada, e as
18h30, no Salão Leopoldo Miguez.

162° aniversário
da Escola de
Música da UFRJ

Palestra sobre saúde bucal
a toda a comunidade. Na quinta-
feira, 30 de julho, das 10h30 às
11h30, na sala multiuso do Hor-
to. Os palestrantes são os dentistas

Fábio, Leonardo e Vinicius. O ob-
jetivo da iniciativa é proporcio-
nar informações de qualidade
sobre saúde bucal.

A Andifes avaliou como muito
positivas as medidas assinadas pelo
presidente Lula, em 19 de julho, e
publicadas no dia seguinte no Diá-

Lula garante mais autonomia às Ifes
rio Oficial da União. Foram três de-
cretos e uma medida provisória, que
conferem maior autonomia às uni-
versidades federais.

O Decreto n° 7.232 define que as
universidades terão autonomia de
contratação para repor aposentadori-
as ou pedidos de exoneração, de for-

ma automática, independentemen-
te de autorização do Ministério da
Educação.

O segundo decreto (7.233) dá
mais autonomia para a gestão fi-
nanceira e orçamentária das uni-

versidades, que poderão agora
transferir recursos de um ano para
o ano seguinte. O terceiro decreto
(7.234) normaliza o Plano Na-
cional de Assistência Estudantil
(Pnaes).



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 916 - 26 de julho a 1º de agosto de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 3

PRESTANDO CONTAS

Contas são aprovadas com ressalva

Com ressalva, a categoria apro-
vou na assembleia, quinta-feira,
22 de julho, no auditório do Qui-
nhentão, as contas do SINTUFRJ
referentes ao período de setembro
de 2009 a maio de 2010.

Os meses anteriores que com-
poem  o exercício desta gestão não
foram levados à avaliação da as-
sembleia por estarem sob audita-
gem, razão pela qual a aprovação
foi feita com ressalva.

A assembleia foi antecipada pela
terceira audiência pública. Mais
uma vez, a contadora Roneide do
Nascimento fez o detalhamento dos
balancetes e respondeu às dúvidas
dos técnicos-administrativos. A di-
retoria distribuiu cópias do docu-
mento.

Exigência estatutáriaExigência estatutáriaExigência estatutáriaExigência estatutáriaExigência estatutária
O coordenador-geral do SINTU-

FRJ Francisco de Assis, explicou aos
presentes que a opção pela realiza-
ção das audiências públicas foi
para cumprir os prazos estatutá-
rios. Porém, a direção sindical es-
perava ter em mãos o relatório da
auditoria externa, que não ficou
pronto devido à demora de a enti-
dade entregar todos os documen-
tos, como os livros contábeis, que
não estavam em dia.

“O atropelo de datas fez com
que invertêssemos a ordem estatu-
tária: fomos aos locais de trabalho
com o material contábil porque o
estatuto diz que as contas devem
ser abertas num prazo de 30 dias
para visualização da categoria. De
qualquer forma, desde quinta-fei-
ra, 21 de julho, as caixas com os
documentos estão à disposição na
sede do SINTUFRJ”, informou o
dirigente.

Francisco também informou a
categoria, no Quinhentão, sobre o
que ocorreu nas outras duas audiên-
cias públicas: “Os debates foram so-
bre a não prestação de contas dos
meses desta gestão sob auditagem”,
e acrescentou “que a direção trata a
demanda com algumas preocupa-
ções, uma delas é que a última pres-
tação de contas foi feita em 2007,
mas não há interesse nenhum em
se esconder às contas.”

O coordenador-geral Jonhson

O período levado à avaliação
da assembleia foi de setembro
de 2009 a maio de 2010.
O restante passa por auditagem
externa

Braz disse ser muito bom o deba-
te.   “Percebemos que a diretoria
não estava preparada para pres-
tar contas. Havia dois entendi-
mentos e propostas de apresentar
esse material com o relatório da
auditoria externa, até para que a
direção ficasse isenta, já que há
suspeita de desvio de verbas, e
nesse caso prestar conta parcial
não seria bom. Não temos rela-
tórios explicativos nem gráficos

de variações de cada mês. Os ar-
quivos estão em Word, quando
deveriam estar em Exel, há erros
de grafia que, embora não atin-
jam a prestação de contas, não
caem bem. A prestação de contas
é uma decisão técnica e também
política.”

Jeferson Salazar, coordenador
de Comunicação como outros in-
tegrantes da categoria, esclareceu
dúvidas sobre o balanço apresenta-
do com a contadora. Ele quis saber
o que é “recuperação de despesas”
(é sobra ou troco de uma despesa
realizada) e para onde tinha ido o
saldo financeiro de agosto de 2009
(lançado no mês seguinte). Para
que fique mais fácil aos leigos
compreenderem os balancetes da
entidade, Roneide se comprome-
teu a acatar a sugestão de disponi-
bilizar a cada mês, com a receita e

a despesa, o balanço patrimonial.
ImpugnaçãoImpugnaçãoImpugnaçãoImpugnaçãoImpugnação
A assembleia foi iniciada com

a proposta sobre a mesa – fruto do
debate anterior – de aprovação das
contas cujos balancetes foram ex-
postos à categoria, mas com ressal-
va, e garantindo ao trabalhador,
em qualquer momento do proces-
so eleitoral do Sindicato, se mani-
festar pela impugnação de um ex-
diretor da entidade que estiver se
candidatando. No caso de ser apon-
tado pela auditoria como envolvi-
do nos problemas que motivaram
a auditagem.

Francisco Carlos, autor da pro-
posta, esclareceu ao plenário: “O
que está aqui (os balancetes de
setembro de 2009 a maio de 2010)
pode ser aprovado com ressalva.
Porque a partir da entrega do rela-
tório da auditoria o Sindicato irá

convocar outra assembleia que
identificará novos problemas.”
Lúcia Reis também concordou:
“Parece que do ponto de vista po-
lítico aprovar as contas com res-
salva é a melhor saída.”

Já na opinião de Jeferson Sala-
zar, para atender ao artigo do esta-
tuto da entidade que diz que as
contas devem ser aprovadas, mas
acompanhadas de um relatório do
Conselho Fiscal, o melhor seria que
o Conselho Fiscal atual fizesse um
relatório por amostragem das con-
tas passadas. Ele insistiu na tese,
lembrando que “de qualquer for-
ma teremos que fazer outra assem-
bleia para aprovação ou não do
período em auditagem”.“A gente
faz a aprovação das contas com
ressalva e todos são responsáveis
solidários por isso”, defendeu Te-
resinha de Souza, ex-conselheira
fiscal do SINTUFRJ

Mas ela também deu um pu-
xão de orelha na diretoria: “Hou-
ve falta de entendimento desta
direção sindical, que não enca-
minhou de forma política e téc-
nica, através de informativos
mensais, as contas da entidade.”

Segundo a militante, quando
estava no Conselho Fiscal, ela e ou-
tros conselheiros solicitaram a veri-
ficação da folha de pagamento do
Sindicato, mas o pedido foi negado
pela direção com a justificativa de
“que eles não eram auditores. Essas
distorções de lá estão sendo verifica-
dos hoje aqui; o parecer daquele
Conselho, que foi diluído, era de A,
B e C e não autônomo”, disse, acres-
centando ter inveja do Conselho elei-
to no 10° Consintufrj por ser inde-
pendente dos coletivos políticos.

A proposta de Francisco Carlos
foi aprovada com um voto contrá-
rio e quatro abstenções. Os coorde-
nadores Chantal Russi e Jeferson
Salazar, que se abstiveram da vota-
ção, fizeram declaração de voto.
Chantal solicitou que constasse em
ata que na hora do voto havia no
plenário menos de 50 pessoas.

Jeferson justificou sua atitude
afirmando que, como fazia parte
da diretoria, não se sentida à von-
tade para votar pela aprovação das
contas com ressalva, e que essas
ressalvas também não estavam
muito claras para ele”.

O integrante do Conselho Fis-
cal eleito no Consintufrj, Odenel
Vasconcellos da Silva, esclareceu ao
plenário que as contas tinham que
ser aprovadas com ressalva porque
o material que estava em audita-
gem poderia interferir no resulta-
do da documentação do período
em questão.

ROBERTO Gomes, Iaci Azevedo, Francisco de Assis, Jonhson Braz e Roneide

JEFERSON Salazar TERESINHA de Souza

Fotos: Cícero Rabello
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Audiências públicas: inovação no esclarecimento
da situação administrativa e contábil do Sindicato

PRESTANDO CONTAS

Esta pergunta foi respondida pela
direção sindical nas três audiências
públicas de prestação de contas do
período de setembro de 2009 a maio
de 2010, realizadas na quarta-feira,
21 de julho, na Praia Vermelha e na
Faculdade Nacional de Direito, e na
quinta-feira, 22 de julho, no auditó-
rio do Quinhentão (CCS), na Cidade
Universitária.

A prestação de contas foi
acompanhada das explicações de-
talhadas da responsável pela em-
presa que faz a contabilidade do
SINTUFRJ, a contadora Roneide
do Nascimento. As caixas conten-
do os documentos da movimen-
tação contábil dos nove meses em
questão (setembro de 2009 a maio
de 2010) foram levadas às audi-
ências e ficarão por 30 dias à dis-
posição dos trabalhadores na sede
do Sindicato.

Sob auditoriaSob auditoriaSob auditoriaSob auditoriaSob auditoria
A prestação de contas à catego-

ria da atual gestão não foi com-
pleta: faltou a apresentação dos
balancetes de receitas e despesas de
de agosto de 2007 em diante (data
em que assumiu a entidade esta
diretoria) até agosto de 2009. A
contabilidade desses anos está sob
auditoria externa, assim como a
documentação dos meses de agos-
to de 2004 a agosto 2009.

A expectativa da direção do
SINTUFRJ era que a empresa
contratada para a tarefa entre-
gasse antes das audiências e da
assembleia (realizada na quin-
ta-feira, 22) o relatório final da
auditagem, o que não ocorreu
em virtude de a entidade não ter
fornecido, em tempo hábil, to-
dos os documentos solicitados
pelos auditores.

Os livros-caixas de 2001 em
diante, por exemplo, foram entre-
gues recentemente aos auditores
porque não tinham sido registra-
dos na Junta Comercial e em car-
tório pela contadora, e a falha pas-
sou despercebida pelas diretorias
anteriores.

Somente na quinta-feira, 22, ,
a empresa de auditagem se com-
prometeu a entregar o relatório
final do trabalho de análise de
toda a documentação contábil do
Sindicato no início desta  sema-
na. Assim que isso ocorrer, a dire-
toria e a comissão de acompanha-
mento da auditoria formada por
dois militantes da base se reuni-
rão para avaliar o trabalho dos
auditores e marcar a data da as-

sembleia para apresentação do re-
latório à categoria.

Muita discussãoMuita discussãoMuita discussãoMuita discussãoMuita discussão
Embora os técnicos-administra-

tivos não tenham atendido como o
esperado à convocatória do Sindi-
cato, a primeira audiência pública,
na quarta-feira, no auditório do
CFCH, na Praia Vermelha, rendeu
muita discussão. O coordenador de
Comunicação, Jeferson Salazar, ex-
pôs sua preocupação com a legiti-
midade do processo eleitoral da en-
tidade. “Não se pode fazer meia pres-
tação de contas porque os diretores
desta gestão ficam impedidos de
concorrer para um próximo man-
dato. A responsabilidade é da dire-

toria coletivamente, por isso temos
que buscar uma solução, e a meu
ver a saída é mostrarmos todos os
balancetes em auditagem à cate-
goria”, defendeu. Neuza Luzia
complementou perguntando:
“Como vai ficar [a categoria] se o
relatório da auditoria não for apre-
sentado na assembleia junto com
os balancetes de setembro de 2009
a maio de 2010?”

O coordenador-geral do SINTU-
FRJ, Francisco de Assis, falando em
nome de uma parte da diretoria, rea-
firmou: “Na nossa interpretação es-
tamos dando satisfação à categoria
dentro do nosso período de gestão.”

Francisco fez questão de ressal-
tar que desde o 7° Consintufrj a

categoria havia decidido por uma
auditoria externa nas contas do Sin-
dicato, mas somente nesta gestão
essa análise na contabilidade da
entidade estava sendo realizada. E
acompanhada por dois integrantes
da categoria, além dos coordenado-
res de Administração e Finanças.

“A expectativa era que esse rela-
tório [dos auditores] fosse entregue
há mais tempo, mas o último re-
gistro contábil era de 2000, e para se
fazer a auditoria de 2004 a 2009
tínhamos que registrar os livros. Fal-
tava a assinatura de ex-diretores e
tivemos que procurá-los. Também
deu muito trabalho as idas e vindas
a cartórios etc. com isso atrasamos o
trabalho dos auditores. Além disso,

outros documentos das gestões ante-
riores também não existiam, pois
muita conta de benefícios foram re-
gistradas em papel de pão” disse
Francisco de Assis.

O coordenador-geral Jonhson
Braz quis saber como foram apro-
vados os balancetes de 2007 se so-
mente existiam os livros até 2001?

Paulinho, técnico-administrati-
vo da ECO, se disse perplexo com as
revelações. “Essa plenária reflete o
desrespeito dessa direção com a cate-
goria, e o pior é que fico sabendo que
isso ocorre desde 2001. Como presta-
ram contas à categoria sem os livros-
caixas? E, pelo jeito, esses livros só
foram registrados por causa da audi-
toria. Mas já que estamos em audita-
gem, devemos aprovar as contas do
período com ressalvas”, propôs.

O coordenador de Comunica-
ção, Nivaldo Holmes, reclamou da
falta de compromisso de alguns
diretores com o mandato. “Esta di-
retoria está mostrando que tem res-
ponsabilidade com o Sindicato e os
trabalhadores. Como está em jogo
a eleição sindical, as pessoas não
querem que a categoria saiba de
nada disso. Mas estamos aqui com
responsabilidade”, afirmou o coor-
denador.

Segundo Nivaldo, em fevereiro
parte da diretoria apresentou um
calendário com responsabilidade,
na seguinte ordem: finalização da
auditoria, realização do Consintu-
frj e deflagração do processo eleito-
ral. “Mas a outra parte da direção
achou que era golpe e levou para a
assembleia um abaixo-assinado
exigindo a marcação imediata da
eleição sindical,” disse.

Também para Francisco Car-
los a auditoria nas contas do SIN-
TUFRJ somente está ocorrendo
porque uma parte da diretoria se
esforçou para isso, e acrescentou:
“A auditoria externa se sobressai
sobre qualquer questão, e apresen-
tar os relatórios não tem proble-
ma algum. O estranho é parte da
diretoria ter tantas dúvidas, fazer
tantas perguntas.” O militante de-
fendeu que a aprovação das contas
da gestão seja feita com ressalva:
“Não se registrou os livros, não
teve auditoria?” E como o Conse-
lho Fiscal anterior acabou por se
dissolver, não vê como exigir pare-
cer desse Conselho, mas propôs que
os conselheiros eleitos no 10° Con-
sintufrj estivessem presentes na as-
sembleia de prestação de contas
para conhecerem a realidade e co-
brarem mais tarde.

RONEIDE, a contadora, e os dois coordenadores-gerais Jonhson Bras e Francisco de Assis

DIRIGENTES e militantes debatem na audiência pública no CFCH a prestação de contas

Fotos: Cícero Rabello

Como a entidade administra e gasta o dinheiro dos  sindicalizados?
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PRESTANDO CONTAS

FND: Mais explicações à categoria

“Desde o 7° Consintufrj os
técnicos-administrativos apon-
tam para a realização de audi-
toria, para esclarecer coisas que
não aparecem nas prestações de
contas. Os profissionais contra-
tados (auditores) estão nos aju-
dando a visualizar as falhas que
existem na administração da
entidade. O objetivo é não per-
dermos a nossa linha de admi-
nistrar com transparência. Foi
por isso que propomos realizar a
eleição sindical após a presta-
ção de contas, já com a audito-
ria finalizada. A ideia era levar
o relatório da auditoria para o
Congresso do SINTUFRJ para ser
discutido e lá deliberar sobre o
processo eleitoral. A categoria
não pode arriscar votar em dire-
tor envolvido em malversações,
isso é afundar a entidade. Não
nos propomos brincar com a ca-
tegoria”, afirmou Iaci

“Antes diziam que quería-
mos dar um golpe na categoria,

agora propõem golpe na entida-
de”, disse Roberto Gomes, em
alusão ao abaixo-assinado leva-
do à assembleia por uma parte
da diretoria exigindo a realiza-
ção da eleição sindical no prazo
estatutário, supondo que o ou-
tro coletivo político de diretores
estaria disposto a adiar a defla-
gração do processo eleitoral.

 O coordenador de Adminis-
tração e Finanças disse que a
atual gestão providenciou o re-
gistro de 18 livros-caixas. “O úl-
timo diário-razão foi registrado
em 2000. Tivemos que pegar ex-
diretores a laço para assiná-los”,
contou.

“Temos que encaminhar para
a votação o que temos em mão,;
aprovar contas do período que está
sob auditagem é desqualificar a
auditoria. Vamos levar para a as-
sembleia. A ideia da auditoria
pública é tirar dúvidas. Se no
meio do caminho a auditoria
indicar qualquer coisa, a catego- Célio de Queiroz Roberto Gomes

Foto: Cícero Rabello

IACI Azevedo, Roberto Gomes, Francisco Carlos e as caixas com as contas do Sindicato

ria deve se manifestar”, disse
Francisco Carlos.

O técnico-administrativo da
Faculdade Nacional de Direito,
Célio de Queiroz, reclamou das
incansáveis disputas políticas
dos dirigentes, mas apontou

para o futuro: “Aqui temos dú-
vidas de tudo. Estamos boiando.
O Sindicato tem que procurar
fazer o certo daqui para frente.
O que passou, passou.”

“Infelizmente”, respondeu
Iaci, “há diretores com outros in-

teresses no Sindicato que não têm
a ver com os interesses da catego-
ria. Nós temos feito reuniões aqui,
na FND, inclusive na reunião para
tirar delegados ao Consintufrj de-
mos informes detalhados sobre as
ações judiciais e a carreira.”

“Estas caixas contêm os documentos do
período setembro de 2009 a maio de 2010. A
documentação de agosto de 2007 a agosto de
2009 está com os auditores e estamos aguar-
damos o relatório final da análise”, informou o
coordenador de Administração e Finanças Ro-
berto Gomes à categoria presente à audiência
pública na Faculdade Nacional de Direito, rea-

lizada na tarde de quarta-feira, 21 de julho.
A coordenadora-geral Iaci Azevedo explicou

que os meses com a auditoria não poderiam
ser postos em aprovação da categoria, porque
isso descaracterizaria o trabalho dos audito-
res. Além disso, a documentação em audita-
gem só será devolvida ao SINTUFRJ depois de
concluído o trabalho.



6 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 916 - 26 de julho a 1º de agosto de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

Prefeitura universitária investe na
qualidade de vida dos trabalhadores
Prefeitura universitária investe na
qualidade de vida dos trabalhadores
Prefeitura universitária investe na
qualidade de vida dos trabalhadores

SAÚDE

Exemplo a
ser seguido

A programação voltada
para o bem-estar dos traba-
lhadores é elogiada pela
diretora da Divisão de Saú-
de do Trabalhador (DVST),
Rose Marie Galvão Por-
tella. Mas para ela deveria
haver um programa para
toda a universidade e não
apenas em algumas unida-
des como a Prefeitura,
DVST, Instituto de Psiquia-
tria e Hesfa.

De qualquer forma os
efeitos deste investimento
têm resultado em menos
afastamentos por licença
médica. Em 2008, o núme-
ro de licenças foi de 8 mil
pelos três maiores proble-
mas que acometem os fun-
cionários, na faixa de 40 a
60 anos: osteomusculares,
psiquiátricos e cardiológi-
cos. Em 2009 essas licen-
ças baixaram para 6.889.
Segundo Rose Marie esta
faixa etária, em que se en-
contra a maioria dos funcio-
nários da universidade, é
propensa a estes proble-
mas, por isso a própria Divi-
são procura desenvolver pro-
gramas para preveni-los ou
minimizá-los. “Temos um
programa de psicoterapia
que é feito com a Coppe”,
exemplifica.

A Prefeitura da Cidade Univer-
sitária tem vários projetos e ativi-
dades que ajudam a melhorar a
qualidade de vida dos servidores da
UFRJ e a incentivar a promoção à
saúde. Isso contribui para a dimi-
nuição dos afastamentos e licen-
ças médicas. São oferecidas aulas
de ioga, horta comunitária, apoio
do serviço social e psicológico, tra-
tamento dentário e contra o alcoo-
lismo, e realizadas palestras e cur-
sos sobre diversas atividades.

O Serviço de Psicologia e Servi-
ço Social da Prefeitura faz atendi-
mento individual desde que foi
implantado, há quatro anos e
meio, com o objetivo de promover
o bem-estar físico e social de todos
os funcionários. Há parcerias com
a Faculdade de Odontologia, Insti-
tuto de Ginecologia, IPPMG, Cen-
tro de Vacinação de Adultos da
DVST no CCS, Cepral (Centro de
Ensino, Pesquisa e Referência em
Alcoologia e Adictologia), Institu-
to de Psicologia  e Faculdade de
Educação Física.

“Os efeitos, desde que houve a
implantação do projeto, os pró-

prios trabalhadores podem di-
zer. Para a instituição os ganhos
são na produtividade e eficiência.
Nossos programas sempre são vol-
tados também para aqueles que
vão se aposentar”, diz o prefeito
Hélio de Mattos. A coordenadora
do Serviço Social, Ione Maria Ro-
drigues, diz que a preocupação é
sempre voltada para a saúde do
trabalhador. “Temos também in-
tenção de levar os funcionários ao

DVST aprova a iniciativa que tem contribuído para a redução de pedidos de licença médica

MAC-Niterói, pois toda pessoa pos-
sui o direito de ter contato com a
natureza e com as diferentes for-
mas de expressão da cultura hu-
mana, como a arte, por exemplo”,
disse.

As sessões de ioga são outro
exemplo. A atividade tem como
objetivo tornar o homem integra-
do consigo mesmo e com o meio
sócioambiental e com o universo.
Praticá-la no intervalo do traba-
lho contribui para um momento
pessoal importante de descanso e
recuperação, além de servir como
antídoto para diversos problemas
como estresse, insônia, desordem
hormonal, dificuldade de concen-
tração, prisão de ventre, desvios pos-
turais, dores na coluna e nas arti-
culações.

A prática é oferecida no auditó-
rio multiuso do Horto às terças e
quintas-feiras, nos horários de 11h30
às 12h, das 12h às 12h30 e das 12h às
13h. Outras informações pelo tele-
fone 2598-9217 ou na sala do Servi-
ço Social e de Psicologia.

A Horta Comunitária existe há
dois anos. O projeto
tem como objetivo
estimular a prática
do trabalho coletivo,
promovendo e incen-
tivando a educação
alimentar, e forne-
cer um complemen-
to saudável na ali-
mentação dos funci-
onários. Atualmente
localiza-se numa
área atrás do Horto e

produz beterraba, cenoura, abóbo-
ra, quiabo, rúcula, repolho verde,
repolho roxo, alface lisa e ameri-
cana, além de manjericão, coen-
tro, salsa e cebolinha. Para partici-
par e receber os produtos, basta fa-
zer uma contribuição mensal de
R$ 5,00. E a distribuição da colhei-
ta é feita às sextas-feiras, das 11h30
às 13h, na varanda da Prefeitura
Universitária.

O Cepral promove na Prefeitu-
ra um programa de assistência e
prevenção contra uso abusivo de
álcool e outras drogas entre os fun-
cionários da Prefeitura e todo o
corpo funcional da UFRJ. O proje-
to é coordenado por José Mauro Braz
de Lima (diretor do Hesfa), Janete
Pereira (coordenadora institucio-
nal) e Marilurde Donato (vice-co-
ordenadora e coordenadora acadê-
mica). Há uma pré-assistência, e
caso sejam diagnosticadas depen-
dência ou uso abusivo de álcool ou
outras drogas é feito encaminha-
mento para tratamento no  Hospi-
tal Escola São Francisco de Assis
(Hesfa). O tratamento também é

oferecido aos alunos. Todos os se-
mestres a Prefeitura recebe a visita
do Instituto de Nutrição Josué de
Castro e os alunos apresentam te-
mas como hipertensão, diabetes e
alimentação em geral.

Em maio foi promovido o II
Passeio Ciclístico da Cidade Uni-
versitária com a participação de
200 pessoas. A Prefeitura disponi-
bilizou 100 bicicletas para os que
não tinham o equipamento poder
participar. Vinte e cinco profissio-
nais da Coordenação de Extensão
da Faculdade de Educação Física,
da Divisão de Eletromecânica, de
Tráfego Urbano, entre outros seto-
res da Prefeitura foram envolvidos.
O objetivo é mostrar que a Cidade
Universitária pode ser um espaço
de lazer e convívio social. Houve
também a realização da 1a Sema-
na de Saúde da Prefeitura Univer-
sitária, que teve palestra com a equi-
pe do Cepral e uma equipe de en-
fermagem verificou a pressão arte-
rial e a taxa de glicose dos funcio-
nários da Prefeitura. Foi ensinada
a ginástica laboral, que é feita no

local de trabalho, e
realizados exercícios
de alongamento,
meditação, aula de
dança e palestras so-
bre saúde, qualidade
de vida e finanças
pessoais. Em julho,
o Cepral promoveu
palestra sobre lesões
orais devido ao con-
sumo de álcool, ta-
baco e outras drogas.
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EDUCAÇÃO

Alunos opinam sobre o CPV Samora Machel
O SINTUFRJ é parceiro do curso, que atende dependentes de sindicalizados

Dia 5 de julho de 2010. Mais um
dia de aula no Curso Pré-Vestibular
Samora Machel, uma parceria reali-
zada com o SINTUFRJ no início deste
ano. O professor de História, Fábio
Monteiro de Melo, nesse dia apresen-
tou um documentário sobre a Revo-
lução Francesa para os alunos no au-
ditório da Decania do Centro de Ciên-
cias Matemáticas e da Natureza
(CCMN). O curso é gratuito e conta
com apoio do CCMN, da Pró-Reitoria
de Extensão, Prefeitura Universitá-
ria, Instituto de Química e atual-
mente do SINTUFRJ.

Neste CPV são duas turmas num
total de 140 alunos, sendo que 50
são dependentes de sindicalizados.
Exatamente pela demanda de de-
pendentes que o SINTUFRJ resolveu
fazer a parceria, segundo explica a
coordenadora de Educação, Cultura
e Formação Sindical, Dulce Macha-
do: “Resolvemos pela parceria, deci-
dida em reunião de diretoria, para
amenizar o custo para o Sindicato e
evitar que os nossos dependentes ti-
vessem que concorrer às vagas atra-
vés de sorteio.”

A coordenadora defende também
a qualidade do curso Samora Ma-
chel, haja vista a existência do tradi-
cional CPV/SINTUFRJ que funciona
há quase 20 anos: “É mais uma opor-
tunidade de um curso preparatório,
com foco na excelência e que privile-
gia a inserção social dos dependentes
dos sindicalizados, como também o
acesso ao ensino superior público em
igualdade de condições, isso sem dei-
xar de lado o processo de consolidar a
cidadania dos alunos.”

O nível de aprovação de alunos
do CPV Samora Machel para uma
universidade pública é considerável:
de 10 a 20 por ano. Inclusive para
cursos disputados como Engenharia,
Educação Física, Fonoaudiologia,
Serviço Social, entre outros. Em 2008
foram 22 aprovados e em 2009, 17. As
aulas são semanais, das 18h às 22h,
no CCMN. Não há aulas aos sábados.
Por dia os alunos estudam duas ma-
térias para fixar o aprendizado e exis-
te também a monitoria, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 17h às
18h30, como um reforço para os alu-
nos.

Quem inspirou a criação do CPV
Samora Machel, do qual é coordena-
dor o professor João Massena, do Ins-
tituto de Química, foi sua filha An-
drea. Ex-aluna de História do IFCS,
de 2000 a 2002, ela socializava seus
conhecimentos com jovens de comu-
nidades que sonhavam em entrar para
uma universidade pública. “A mi-
nha filha achou que eu poderia fazer

Atualmente, alguns ex-alunos
do Samora Machel e atuais estu-
dantes da UFRJ lecionam no CPV.
Os ex-alunos são voluntários e os
estudantes bolsistas de último pe-
ríodo. As turmas são diversificadas,
com alunos mais velhos e afastados
dos estudos há anos e alunos que
ainda cursam o último ano do ensi-
no médio ou acabaram de se for-
mar. O professor de História, Fábio
Monteiro, bolsista da UFRJ, diz que
a turma evoluiu e a monitoria re-
força o aprendizado.

Lecionar no Samora é um dos
sonhos de Marcelo José Fernandes,
33 anos, que pretende entrar para o
curso de História. Ele soube do CPV
por um amigo que passou para Le-
tras na UFRJ. “Estou há 9 anos sem
estudar, já fiz a prova da UFRJ e
consegui passar na primeira fase,
mesmo com nota baixa. Fiquei sur-
preso. Sou taxista e quase não tenho
tempo para estudar. Pretendo dar
aulas e contribuir para o curso tam-
bém. É um retorno pela oportuni-
dade que me deram.” Marcelo des-
taca também a realidade do vesti-
bular que é passada pelos professo-

o mesmo”, contou João Massena.
O professor, que vem de uma tra-

jetória de militância política, inclu-

sive morou oito anos em Moçambi-
que na época do líder de inspiração
socialista Samora Machel, aprovei-

tou o estímulo da filha e criou o CPV
em 2002, que coordena até hoje. E
ainda homenageou o revolucionário

que se tornou o primeiro presidente
de Moçambique após sua indepen-
dência de Portugal, de 1975 a 1986.

MARCELO José, Benta, Márcia Ventura, Dulce Machado (coordenadora sindical), Paolla e Rafael

O que eles pensam
res: “Por eles já terem enfrentado isso
e pelas dicas e manhas que são im-
portantes nas provas.”

Benta Felipe de Souza, 40 anos,
estava há 10 anos fora da escola. Foi
estimulada pela filha que fez o curso
e passou para Educação Física na
UFRJ, UFF e Uerj. “Agradeço muito
ao curso pela oportunidade. O resul-
tado da minha filha me embalou
para fazer Serviço Social, o que vai
me ajudar porque trabalho numa
creche. Lógico que tenho dificuldade
em Física, Química e Matemática,
as matérias mais difíceis, mas estou
me esforçando. Acho importante  Geo-
grafia e História, porque com elas
aprendermos o passado para compre-
endermos o que se reflete na atuali-
dade.”

Márcia Ventura Guimarães, 28
anos, soube do curso por meio de
Benta. Ela trabalha como educadora
na mesma creche e estava há 11 anos
sem estudar. Ela pretende fazer Peda-
gogia. “Por estar trabalhando e há
tanto tempo parada achei que não
seria capaz de passar para uma uni-
versidade pública. Mas me espelhei
na filha de Benta e resolvi fazer o

curso. Para ver como estava fiz a pro-
va da Uerj, até para adquirir expe-
riência, e consegui passar na elimi-
natória para Letras. Estou acreditan-
do. Quanto aos professores, são mui-
to bons, nos motivam. É uma experi-
ência boa para eles também, que li-
dam com uma turma tão diversifi-
cada com adultos, adolescentes e pes-
soas mais velhas. Particularmente não
tenho nenhuma ressalva, só pontos
positivos.”

Rafael Carazza Nunes, 18 anos, é
filho de Aloísio Carlos Souza Nunes,
funcionário do Centro de Tecnologia.
Ele fez a opção pelo Samora Machel
quando foi se informar no Centro de
Ciências da Saúde e pensa fazer o curso
de Engenharia. É o seu primeiro curso
pré-vestibular e afirma estar gostando.
Ele elogia o professor de Física e os
monitores: “são excelentes”. Mas res-
salva que existem outros que não são
tão organizados. Ele exemplificou o
de Literatura e Redação. “O professor
ainda está dando conteúdos que são
básicos e ao longo do curso terão de
ser ainda revistos. Ele poderia avan-
çar nisso”, avalia Rafael, comple-
mentando: “Estudo em casa toda

matéria que vai cair no vestibular e
tem coisas que faltam aqui. Estou
falando também por colegas de
sala.” Mas ele reconhece que é pre-
ciso esforço pessoal: “Se ficar só pre-
so ao que for dado em sala acho que
não vai passar.”

Filha do sindicalizado Alves
Matias, funcionário da Reitoria,
Paolla Matias, 20 anos, já passou
por curso particular, pelo CPV/SIN-
TUFRJ e agora está no Samora Ma-
chel. Quer fazer Psicologia. Para
ela, o curso está mediano. Ela se
preocupa se dará tempo para com-
pensar o conteúdo perdido com os
dias em que não houve aulas. “Está
faltando melhor organização dos
professores em relação ao programa
do vestibular que está muito atra-
sado. Começamos depois dos cursos
particulares, o que já é um prejuízo
para a gente, porque o programa
oficial é muito grande. Até agora
não houve reposição das aulas.
Como vamos fazer? O Enem está aí
e a nota vale para cada curso.” Se-
gundo a estudante, “o curso dá a
base e o nosso esforço pessoal tam-
bém é muito importante”.
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Assalto no Fundão
No dia 15 de julho, por volta

das 6h15, os motoristas de cinco
veículos, entre funcionários da
universidade e usuários do HU,
foram surpreendidos por quatro
assaltantes, todos armados, que
fecharam a entrada da Rua Pro-
fessor Rodolpho Rocco com uma
pick-up, na altura do Terminal
Rodoviário, próximo ao Institu-
to de Pediatria e Puericultura
Martagão Gesteira (IPPMG). A
ação foi muito rápida e os assal-
tantes levaram as chaves dos car-
ros, documentos, dinheiro e ce-
lulares. A ocorrência foi regis-
trada na 37ª Delegacia Policial,
na Ilha do Governador.

O assalto ocorreu no horário
em que geralmente os funcioná-
rios das unidades hospitalares, os
trabalhadores de obras e vendedo-
res de firmas chegam para ini-
ciar seu dia de trabalho. Duas
funcionárias do HU, um mestre
de obras, um motorista e um ven-
dedor foram as vítimas dos ban-
didos. Segundo explicações do
vice-prefeito da Cidade Universi-
tária, Ivan do Carmo, como os
marginais têm sido reprimidos
pela polícia no Complexo da Maré
e na Ilha do Governador, estão
fugindo para praticar assaltos em
áreas próximas, como o Fundão.
“Já pedimos reforço do 17o BPM,
que está atento ao problema”,
informou Ivan.

Insegurança é um problemaInsegurança é um problemaInsegurança é um problemaInsegurança é um problemaInsegurança é um problema
Os problemas de segurança na

Cidade Universitária têm  preo-
cupado a comunidade. No HU,
por exemplo, as plantonistas con-
tam que chegam ainda no escuro
e com a falta de iluminação no
terminal, que ainda está em
obras, o perigo é maior.

“Eu nunca passei por essa
situação. Estava com meu filho
no carro e os assaltantes desce-
ram da pick-up, e cada um abor-

Quadrilha rende passageiros de cinco veículos na altura do Terminal Rodoviário.
O local, próximo ao IPPMG e HU, não tem iluminação e aguarda inauguração

dou um motorista com a arma
em punho, nos obrigando a sair
do veículo. Tentei pegar minha
bolsa só por conta dos meus docu-
mentos e o assaltante mandou
largar na hora. Ele ficou com ela
no ombro e ainda exigiu que meu
filho tirasse a jaqueta importada
que ele comprou nos EUA e a en-
tregasse. Levaram meus documen-
tos, carteira funcional da UFRJ,
crachá de uma colega de traba-
lho, documentos da minha casa
na Região dos Lagos, dinheiro, dois
óculos, celular, exames médicos e
meu cartão do Banco do Brasil. A
cavalaria só passa aqui de vez em
quando. Chegamos no escuro e
não há iluminação. É preciso al-
guma providência”, desabafa a
funcionária.

“Foi tudo muito rápido. Eu ia
fazer uma entrega no quiosque do
Fundão, e como o carro bloqueou
a passagem, acabamos refém da
situação. Pegaram meus docu-
mentos e do carro também. O
mestre de obras chegou a ser agre-
dido porque demorou a sair do
carro. Estava escuro, não havia ilu-
minação e o tempo ainda estava
nublado. Vimos quatro homens,
mas devia ter mais um ao volan-
te.  Fiquei assustado, já havia sido
assaltado, mas não com alguém
apontando uma arma para mim.
Foi tipo um arrastão”, conta o
vendedor, que ficou também sem
o talão de notas fiscais, dinheiro e
a habilitação.

O mestre de obras falou que
apesar da truculência do assal-
tante ele não sofreu nada grave.
“Os carros ficaram parados um
atrás do outro e não teve jeito de
correr. Tivemos que entregar o
que pediam, dinheiro, relógio,
celular, chaves etc.”

Prefeito nega arrastãoPrefeito nega arrastãoPrefeito nega arrastãoPrefeito nega arrastãoPrefeito nega arrastão
O prefeito da Cidade Univer-

sitária, Hélio de Mattos, afirmou

que não se trata de arrastão, mas
de um assalto. “Esclareço que
não se trata de arrastão e sim um
assalto, que tomei conhecimen-
to no dia que o fato aconteceu. A
PM informou que se trata de uma
quadrilha que está atuando em
toda a Zona da Leopoldina, Ilha
do Governador e na Linha Ver-
melha. As vítimas registraram a
ocorrência na 37ª DP da Ilha que
se comprometeu a reforçar o po-
liciamento nessa área. Na sema-
na passada eles colocaram mais
duas viaturas e mais dois cavalos
da Polícia Montada para ajudar
na ronda da área.”

Em relação à iluminação, o
prefeito informa que a UFRJ, com
recursos do Reuni, está investin-
do R$ 2,5 milhões na ilumina-
ção pública do campus. “As obras
tiveram início em março e sua

finalização será em dezembro.
Esse é o maior investimento na
iluminação pública da Cidade
Universitária desde a sua funda-
ção. Ela está chegando em diver-
sas ruas onde hoje não existe,
como as ruas Hélio de Almeida e
Renato Caldas. Em outros locais
todo o sistema antigo está sendo
trocado por um outro mais efici-
ente”.

Em relação ao Terminal de In-
tegração,  Hélio explica que a em-
presa que o construiu está finali-
zando as obras e ele deverá estar
iluminado na próxima semana: “A
Light já trouxe energia elétrica até
o local.”

Quanto à segurança, ele desta-
ca que o problema é crônico, mas
que houve muito investimento no
setor: aquisição de carros, comu-
nicadores, uniformes para os vigi-

lantes, instalação de câmeras e
isso resultou numa diminuição
do número de ocorrências.

Ele explica que, como toda
cidade, o Fundão convive com o
problema de falta de segurança.
E o que a universidade faz é ten-
tar diminuir a sensação de inse-
gurança da comunidade univer-
sitária, com as rondas e a cen-
tral de câmeras. Mas, segundo o
prefeito, o efetivo da Diseg é pe-
queno, apenas 85 vigilantes, sem
contar os que estão em férias ou
licença médica. São sete carros,
“mas rodam somente seis, pois
não temos efetivo suficiente e es-
tamos aguardando que o gover-
no federal abra concursos”.

Na contabilidade do prefeito,
no mínimo a Divisão de Segu-
rança necessita de 100 vigilantes
a mais.

ESCURIDÃO e falta de policiamento facilitam ação dos bandidos dentro da Cidade Universitária

Foto: Cícero Rabello

SEGURANÇA

Não é novidade para o movi-
mento sindical, particularmente
para os militantes da área de segu-
rança, que as universidades  sofrem
há bastante tempo com a insegu-
rança nos campi. O tema é discuti-
do nos encontros dos vigilantes da
Fasubra, inclusive ações  reivindi-
cando realização de concursos pú-
blicos e condições de trabalho para
os profissionais poderem  prestar
um excelente serviço à comunida-

Nota do
coordenador-geral
Francisco de Assis

de. Não é à toa que a direção do
SINTUFRJ, por meio do seu GT-
Segurança, composto por vigilan-
tes, porteiros, administradores de
edifício, brigadistas etc., discute a
necessidade de se formular uma
política integrada de segurança
com todos esses trabalhadores,  e
assim enviou uma delegação para
o XIX Seminário Nacional das IPES
em Recife (PE), onde se discutiu
de 19 a 24 de julho o Projeto de

Segurança da Fasubra para as uni-
versidades.

Portanto, esperamos que as vo-
zes dos trabalhadores da área de se-
gurança sejam ouvidas, pois a Rei-
toria deve ser firme com o governo
federal, utilizando da sua autono-
mia universitária para pleitear a
retomada dos cargos em extinção,
para de imediato abrir concursos
públicos para esta importante área
da infraestrutura.
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