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Vitória da chapa 1

Assembleia geral
Quinta-feira, dia 2 de setembro, às 13h30, em primeira chamada,

e às 14h, em segunda chamada. Local: hall da Reitoria.
Pauta: eleição de delegados à plenária nacional da Fasubra. Não faltem companheiros. Pág 3

Com a diferença de 307 votos, a chapa 1:
Novo Começo foi eleita pela categoria para
dirigir o SINTUFRJ de 2010 a 2012. Foram
três dias de eleição, em que prevaleceram
os interesses dos trabalhadores da UFRJ.
O resultado foi conhecido na madrugada

do dia 28 de agosto, após mais de cinco
horas de contagem de votos, no auditório
do Quinhentão (CCS), na presença da Co-
missão Eleitoral e de dirigentes da CUT
nacional e estadual, e da Fasubra.

PÁGINAS 4, 5, 6, 7 E 8

Foto: Cícero Rabello

ELEIÇÃO SINTUFRJ 2010/2012
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DOIS PONTOS

O secretário de Relações Inter-
nacionais da CUT, João Antonio
Felício, que representou a Central
no Fórum Social das Américas
(FSA), no Paraguai, afirmou na
mesa de debates Crises e Respostas
Globais, no dia 12 de agosto, “que
o fortalecimento do papel do Esta-
do, com a ampliação do crédito,
redistribuição de renda e aumento
real de salários deve ser cada vez

Participação da CUT no Fórum Social das Américas
Brasil foi exemplo no enfrentamento da crise econômica mundial

 Em solenidade concorrida e
presidida pela reitora em exercício,
Sylvia Vargas, a ex-diretora do Ins-
tituto de Biologia, Maria Fernan-
da Santos Quintela da Costa Nu-
nes, assumiu o cargo de decana do
maior Centro da UFRJ – o Centro
de Ciências da Saúde (CCS) –, na
quarta-feira, 25 de agosto, no au-
ditório do Quinhentão.

“É com grande orgulho e satis-
fação que assumo neste momento
a decania do Centro de Ciências da
Saúde desta universidade. Cargo
este que durante toda a minha vida
nesta instituição nunca fez parte
dos meus planos acadêmicos ou
políticos. Após a minha primeira
gestão à frente do Instituto de Bio-
logia e a partir do convite do pro-
fessor Almir para ser a sua substitu-
ta eventual, esta possibilidade co-
meçou a se delinear, através do re-
conhecimento de meu trabalho
institucional e da articulação do
corpo social do CCS, que na con-
sulta me escolheu com 92% dos
votos,  discursou emocionada a de-
cana empossada.

Sylvia Vargas saudou a nova
decana ressaltando a importân-
cia do cargo: “Os decanos exercem
a função de assessoria direta à Ad-
ministração Central da UFRJ”, e
referindo-se ao período de crise ad-
ministrativa e acadêmica vivido
pela universidade, quando o car-

mais a nossa resposta ao aprofun-
damento da crise da globalização
neoliberal. O retorno ao passado
não nos interessa”.

No decorrer do painel que dis-
cutiu a atuação do G20, a precari-
zação do trabalho, o desenvolvi-
mento sustentável, o trabalho de-
cente, as alternativas e ação sin-
dical, o dirigente cutista pontuou
a necessidade de uma maior arti-

culação com o movimento social
para a disputa entre dois projetos
antagônicos. Na avaliação de Fe-
lício, governos como os que ten-
tam aprofundar o modelo neoli-
beral na Europa estão combaten-
do incêndio com gasolina. “Foi
justamente este receituário do FMI
e do Banco Mundial que levou a
economia à bancarrota. Precisa-
mos combinar as nossas ações es-

pecíficas com a luta do país, para
fazer avançar os processos de trans-
formação em curso na América
Latina, como um gesto de auto-
defesa da nossa soberania”.

Felício citou o Brasil como
exemplo positivo de enfrenta-
mento da crise, baseado na for-
ça do mercado interno e no for-
talecimento da integração lati-
no-americana, e destacou que o

oposto disso é a “cartilha do
candidato da direita, defensor
do passado de privatização, reti-
rada de direitos e achatamento
salarial, José Serra, que agora
condena abertamente os presi-
dentes progressistas da região,
como Evo, Lugo e Chávez. Por
isso, a derrota da direita será a
glória para o movimento sindi-
cal brasileiro”, frisou.

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do funcionário do Museu

Nacional, Cláudio Salema, ocorrido há duas semana. Ele trabalhava
na unidade desde 2002, e em 2006 passou a integrar a equipe do setor de
paleovertebrados. Participou de vários trabalhos de reconstituição de
animais pré-históricos, entre eles um filhote de mastodonte em tama-
nho real na época em que trabalhou para o setor de mastozoologia.
Três anos mais tarde realizou a montagem do esqueleto de Carodnia
vieirai, um mamífero pré-histórico de Itaboraí para o Departamento
de Geologia da UFRJ, e fez réplicas dos crânios dos crocodilianos
Baurusuchus e Mariliasuchus. Atuou na equipe que executou a
escultura e montagem do esqueleto de Maxakalisaurus topai para o
Museu Nacional. Cláudio também era modelador e animador em 3D
Max, tendo trabalho em agências de publicidade, televisão e para
várias produções cinematográficas, além de confeccionar esculturas
para o carnaval carioca.

Cida lança livro na
Bienal de São Paulo

A assistente administrativa do
SINTUFRJ, Cida de Oliveira, lan-
çou no dia 15 de agosto, na 21ª
Bienal Internacional do Livro de
São Paulo, Do fundo do poço à
luz do sol – uma lição de vida,
sua primeira obra literária. O li-
vro foi editado pela Litteris Edi-
tora e Quártica Premium. O su-
cesso de Cida é um orgulho para
todos os trabalhadores desta en-
tidade de classe.

Maria Fernanda assume a Decania do CCS
go de decano sofreu um esvazia-
mento, acrescentou: “Felizmente
a partir de 2003 foi possível a re-
versão completa desse quadro la-
mentável, e hoje em dia conta-
mos com decanias fortes, verda-
deiras instâncias entre as unida-
des e a Reitoria, com decanos atu-
antes com um grau importante
de participação nas decisões da ad-
ministração superior”.

A reitora fez uma síntese do
CCS para reforçar sua importância
como maior Centro da UFRJ para o
cenário nacional e internacional,
como referência na área das Ciên-
cias Biológicas e da vida. “O CCS é
responsável por 50% de toda produ-
ção de ensino, pesquisa e extensão
da UFRJ. As faculdades, os 6 insti-
tutos, os 3 núcleos e os 9 hospitais
universitários das mais variadas
idades e origens convivem produti-
vamente. A comunidade do CCS é
composta por cerca de 1.400 profes-
sores, 10.000 alunos de graduação
e pós-graduação e 5.000 técnicos-
administrativos em educação, que
desenvolvem suas atividades nas
diversas sedes localizadas na Ilha
do Fundão, na Praia Vermelha, em
Laranjeiras, no Centro da Cidade e
na cidade litorânea de Macaé.”

Justa homenagemJusta homenagemJusta homenagemJusta homenagemJusta homenagem
O decano que saiu, Almir Fra-

ga Valladares, ex-estudante da

UFRJ, médico e professor da insti-
tuição, e diretor da Faculdade de
Medicina por dois mandatos, e  em
breve completará 70 anos e sairá
na “compulsória”, foi homenage-
ado pelos colegas com uma placa
de agradecimento à sua dedicação
a UFRJ. Coube à amiga de 40 anos,
à professora Ana Borralho  o discur-
so da despedida. De pé, os presentes
aplaudiram demoradamente o ex-
decano, que conquistou o carinho
e a admiração de todos que com ele
conviveram por sua generosidade,
firmeza, coragem e humildade.
Qualidades que, segundo a amiga,
o acompanham desde os tempos
em que participava do movimento
estudantil lutando contra a dita-
dura militar.

“Desde o Hesfa, nas nossas ações
de trabalho e reivindicatórias, tudo
era motivo para comemorarmos
com muito chope. Almir sempre
manteve as portas do seu gabinete
abertas e respeitou todas as decisões
dos colegiados. Justo e parcial, ad-
mite os erros e pede desculpas. Sabe
entender a rebeldia dos jovens é
um excelente professor. Aquele que
transforma a mesmice do cotidia-
no e os acontecimentos enfadonhos
com o muito humor. Como de
amigo a gente não se despede, por-
que sempre estaremos juntos, en-
tão aquele abraço”, concluiu a pro-
fessora.

Mesmo muito emocionado Al-
mir Fraga Valladares não perdeu
seu senso de humor, apenas acres-
centou às suas palavras alguns en-

sinamentos de Karl Marx e Sara-
mago para agradecer a manifesta-
ção de reconhecimento e carinho
dos companheiros.

MARIA Fernanda
assina o termo de
posse tendo ao lado
Sylvia Vargas

ALMIR Fraga
Valladares lê o
que diz a placa
que recebeu dos
companheiros de
trabalho e amigos
da UFRJ

Fotos: Cícero Rabello
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NOSSOS DIREITOS

Resultado da reunião da Fasubra com o MPOG
Em discussão: campanha salarial 2011, reposicionamento dos aposentados, racionalização, VBC e Rehuf

No dia 13 de agosto, dirigen-
tes da Fasubra reuniram-se com
o secretário de Recursos Huma-
nos do Ministério do Planeja-
mento, Duvanier Paiva, para tra-
tar de várias questões de interesse
da categoria. Representaram a
Fasubra os coordenadores Léia
Oliveira, Rolando Malvásio, Pau-
lo Henrique Rodrigues, João Pau-
lo Ribeiro e Almiran Rodrigues.

Garantia de ganhos em 2011Garantia de ganhos em 2011Garantia de ganhos em 2011Garantia de ganhos em 2011Garantia de ganhos em 2011
Este ano encerrou o período de

reajuste negociado na última gre-
ve. Segundo a coordenadora-geral
Léia Oliveira, a avaliação é de que
a política salarial para o ano que
vem será a de reposição da infla-
ção, pois o aumento diferenciado
não existirá mais: “Então, para
termos algum ganho futuro é pre-
ciso definir os caminhos; esse é o
debate que está em curso”.

A Fasubra expôs para o gover-
no a necessidade de dar conti-
nuidade ao debate para avançar
nas negociações com vistas ao
aprimoramento da carreira e à
continuidade da política sala-
rial com recomposição de salári-
os e manutenção do poder aqui-
sitivo. O secretário Duvanier Pai-
va informou que na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias de 2011 es-
tão previstos recursos para o au-
mento vegetativo da folha, con-
cursos e alguns ajustes. No en-
tanto, o próximo governo terá de
janeiro a março para incluir ver-
ba no Orçamento e poder rema-
nejar recursos.

Segundo Léia, a discussão na
segunda quinzena de setembro
será a de resgate da memória das
negociações do movimento para
posicionar o novo governo e não
começar da estaca zero, como tem
sido praxe em cada mudança go-
vernamental: “O planejamento
tem esta preocupação, para não
termos descontinuidade política
e de gestão de pessoas”.

A secretária de Recursos Hu-
manos do Planejamento preten-
de abrir espaço para o debate com
as entidades e apresentar uma
orientação estratégica para o
novo governo sobre o que fazer
acerca das políticas remunerató-
rias e de carreiras. Um documen-
to denominado “memorial” se-
ria feito em conjunto com o
movimento sindical para ser en-
tregue ao próximo governo. Du-
vanier Paiva sugeriu que na agen-
da de debates fosse incluída a
possibilidade de extensão das

Nos dias 3 e 4 de se-
tembro será realizada a ple-
nária nacional da Fasubra,
em Brasília. Esta plenária
tratará de questões muito

ações judiciais como já foi pro-
posto pela Fasubra.

A e B de foraA e B de foraA e B de foraA e B de foraA e B de fora
O Decreto 7.239/2010, que tra-

ta da reposição automática de pes-
soal técnico-administrativo, foi
outra questão abordada. O decreto
autoriza a reposição automática
na vacância das vagas oriundas de
falecimentos ou aposentadorias,
limitando, no entanto, às classes
C, D e E. As classes A e B ficaram de
fora.

A Fasubra avalia como posi-
tivo a reposição, pois antes os rei-
tores precisavam pedir autoriza-
ção ao Ministério do Planeja-
mento para abrir concurso. No
entanto, manifestou sua preocu-
pação em relação à regulamen-
tação através do ofício 100 en-
viado pela Secretaria de Ensino
Superior do MEC. Pela regula-
mentação os cargos que não es-
tão extintos das classes A e B são
incluídos na limitação da repo-
sição. E para piorar, o cargo de
vigilante, que é da classe D, tam-
bém foi incluído.

“Já fizemos documento para
os ministérios do Planejamento e

da Educação reiterando que o car-
go de vigilante não está extinto. O
melhor a fazer, até que se encon-
tre uma solução, é pressionar os
reitores para, havendo vaga, abrir
concurso, a não ser que os reitores
estejam com a intenção de man-
ter o cargo terceirizado. Se há de-
creto garantindo reposição nas
classes C, D e E, uma portaria não
pode estar acima dele”, avalia Léia
Oliveira.

AAAAAposentadosposentadosposentadosposentadosposentados
O enquadramento dos apo-

sentados na nova carreira, isto é,
o seu reenquadramento manten-
do a mesma situação em que se
encontravam na tabela do Plano
Único de Retribuição e Classifi-
cação de Cargos e Empregos (PU-
CRCE), foi reafirmado pelos di-
rigentes da Federação. O argu-
mento utilizado foi o da unifor-
midade de tratamento com os
aposentados da Cultura e os apo-
sentados do Hospital de Clínicas
das Forças Armadas, o que refor-
ça a jurisprudência para luta da
Fasubra.

Algumas universidades, como
a UFF, realizaram o reenquadra-

mento, mas Duvanier Paiva dis-
se que se os relatórios das audito-
rias nas universidades apontarem
no sentido da devolução dos va-
lores recebidos para aquelas que
promoveram o reenquadramen-
to, isto será feito. O secretário,
no entanto, explicou que não será
contra a mudança na lei caso se
verifique serem procedentes os
pedidos de isonomia socilitados
pela Fasubra. A própria associa-
ção dos reitores é favorável.

Racionalização, VBC e RehufRacionalização, VBC e RehufRacionalização, VBC e RehufRacionalização, VBC e RehufRacionalização, VBC e Rehuf
A Fasubra cobrou também

posição sobre os encaminhamen-
tos da Federação relativos à ra-
cionalização e informou que está
fechando estudo jurídico para re-
tomar a questão na Mesa Nacio-
nal de Supervisão da Carreira. Du-
vanier respondeu que existem vi-
sões diferentes entre o governo e
a Fasubra, mas que é possível che-
gar a um consenso. Ele disse que
poderia iniciar o debate e deixar
no “memorial” para o próximo
governo.

Sobre o Vencimento Básico
Complementar (VBC), na nego-
ciação de 2005 o MEC apresen-

tou proposta de não absorção,
mas, devido a problemas no pro-
cesso, a Fasubra não acatou a
proposta. O VBC permaneceu e
foi absorvido em janeiro de 2006
com a evolução do step para 3,6%,
o que provocou prejuízo para par-
cela da categoria que teve ga-
nhos salariais menores, ou ne-
nhum. A Fasubra disse ao secre-
tário Duvanier Paiva que tem vá-
rios pareceres jurídicos sobre a
questão. Depois de apresentar
suas argumentações amparadas
na análise da Advocacia-Geral da
União (AGU), acenos para os di-
rigentes com a possibilidade de
estudar uma forma de resolver a
pendência.

Em relação ao Rehuf, o secre-
tário disse desconhecer a portaria
no que se refere à representação dos
técnicos-administrativos, tanto no
Conselho Gestor quanto nos Con-
selhos Consultivos. Ele não é con-
tra, acha importante a participa-
ção de toda a comunidade para
democratizar o processo, e solici-
tou cópia do ofício enviado à Fasu-
bra que apontou o Planejamento
como responsável pela ausência dos
trabalhadores.

Foto: Fasubra

Pauta da planária da Fasubra

MESA DE NEGOCIAÇÃO: Dirigentes da Fasubra se reuniram com Duvanier Paiva (ao centro)

caras à categoria, como a
campanha salarial 2011; o
decreto de autonomia que au-
toriza a reposição automáti-
ca dos cargos que têm va-

cância das classes A e B; a
intervenção da AGU nas uni-
versidades; o reposiciona-
mento dos aposentados; o
debate sobre a última reu-

nião com o governo dia 13
de agosto e seus encami-
nhamentos; informes da
direção e da base; conjun-
tura; e decretos.
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Uma nova diretoria foi eleita
para o SINTUFRJ nos dias 24, 25 e 26
de agosto. Com o seu voto, a catego-
ria delegou aos eleitos a condução
das lutas por manutenção de direi-
tos e novas conquistas até 2012. Con-
fira as expectativas daqueles que fo-
ram às urnas fortalecer o processo
eleitoral e o Sindicato:

“Hoje em dia temos funcioná-
rios com pós-doutorado. São tam-
bém  pesquisadores porque desenvol-
vem seu trabalho nesse sentido. Ori-
entam até alunos. É o que faço. So-
mos importantes no que fazemos,
mas não temos ascensão funcional.
E não sei por que não se consegue a
ascensão. Acho que o Sindicato, seja
qual for a chapa vencedora, e a pró-
xima direção devem levar a luta nesse
sentido. Principalmente na univer-
sidade. Precisamos ser tratados de
modo diferenciado e valorizado, não
no sentido de ser mais do que o ou-
tro, mas por exercer uma função e
não ser valorizado e  remunerado
conforme a responsabilidade deste
trabalho.

Na minha unidade somos qua-
tro ou cinco nesta situação. Tenho
uma colega de nível de apoio que
está fazendo pós-doutorado, e ela
ganha conforme o seu nível. E não
sei até que ponto isso estimula ou
desestimula. Você estuda e tem seu
mérito por isso, mas em contrapar-
tida fica engessado na universida-
de por que não há a valorização
devida. E então alguns questionam
por que estudar.”

Nilson Nunes Tavares, há
25 anos na UFRJ, técnico em
Química

 “Espero que a nova direção tra-
balhe para ter um Sindicato forte, e
faça isso com profissionalismo e
seriedade. E que este trabalho seja
sempre em busca do interesse dos
funcionários que são associados do
Sindicato.”

Alga Alves, bibliotecária, há
cinco anos na UFRJ

“Para a próxima gestão espero
que a diretoria lute pela gente con-
tra o governo para recuperar nossas
perdas. E que esteja sempre empre-
endendo a luta social, política e
econômica. Na parte interna gos-
taria de mais apoio ao esporte e ao
lazer, que acabou ficando de lado.
Já que vamos sediar a Copa e as
Olimpíadas, tem tudo a ver.”

Adriano Carlos Costa, por-
teiro, há 23 anos na UFRJ

“Espero que o Sindicato funci-
one 100%. Espero que ele tenha for-
ça para poder funcionar. Até por-
que muitas vezes tem coisas que
não depende dele. Assim, do que for
da sua responsabilidade e ele puder
dar conta já será ótimo.”

Odaléia Máximo, há 10 anos
aposentada como técnica em
neuro-histologia

ELEIÇÃO SINTUFRJ 2010/2012

Os desafios da nova direção

NILSON Tavares: Lutar pela ascensão funcional

ADRIANO Costa: Recuperar perdas

IFCS: Movimento foi bom nos três dias de eleição

PRIMEIRO DIA, no HU: Categoria foi às urnas com entusiamo

Fotos: Cícero Rabello



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 921 - 31 de agosto a 5 de setembro de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 5

A chapa 1: Novo Começo foi elei-
ta pela categoria para dirigir o SIN-
TUFRJ nos próximos dois anos. Com
uma diferença de 307 votos, a chapa
1, que obteve 2.133 votos, suplantou
a chapa 2: Construindo no Rumo
Certo, que obteve 1.826 votos. A apu-
ração foi no auditório do Quinhen-
tão (CCS) e terminou na madruga-
da de 28 de setembro, após cinco
horas de trabalho ininterrupto. A
data da posse, que terá de ocorrer até
29 de setembro, ainda será definida.

ELEIÇÃO SINTUFRJ 2010/2012

Chapa 1 é a vencedora

Foto: Cícero Rabello

INTEGRANTES das duas chapas, dirigentes da CUT nacional e estadual, e da Fasubra acompanharam as cinco horas de contagem de votos

Esta foi uma eleição histórica,
pois marca a volta do critério da ma-
joritariedade. A votação ultrapassou
o quórum do último pleito, que foi
de 4.130 eleitores. Nesta eleição fo-
ram às urnas 4.310 sindicalizados.
Também caiu o número de votos
brancos e nulos: de 349 para 329. O
resultado foi comemorado pela cha-
pa 1 com muita satisfação devido à
polarização entre as duas chapas, o
que não houve na eleição anterior,
quando três chapas concorreram.

Dirigentes elogiam processo eleitoral

A eleição do SINTUFRJ foi
acompanhada por dirigentes da
CUT  estadual,  CUT nacional e
Fasubra.

ApuraçãoApuraçãoApuraçãoApuraçãoApuração
A apuração dos votos dos três

dias de eleição foi iniciada às
19h30 de sexta-feira, 27 de agosto,
e terminou depois da meia-noite.
De acordo com a Comissão Elei-
toral, a demora para o início dos
trabalhos deveu-se à mudança no
critério de conferência dos votos

em separado. Foram montadas
sete mesas apuradoras, com um
fiscal de cada chapa. As urnas
mostraram que desde o primeiro
dia a chapa 1 liderou a preferên-
cia da categoria.

O primeiro dia, 24 de agosto,
foi de maior movimento nas ur-
nas: 1.660 pessoas votaram. No
segundo dia, 1.409, e no terceiro
dia, 1.241. Do total de votos váli-
dos foram 3.959, com brancos e
nulos chegou-se a 4.288 votos, e

no geral, com os votos em sepa-
rado, 4.310.

Terminada a contagem foi
anunciado o resultado pela Co-
missão Eleitoral. Coube a Jadyr
da Costa, dirigente da CUT-Rio,
proclamar a vitória da chapa 1:
Novo Começo. Ele parabenizou to-
dos os envolvidos no processo pela
condução tranquila do pleito, de-
sejando boa sorte aos eleitos e pa-
rabenizando também os integran-
tes da chapa 2.

As eleições no SINTUFRJ foram
acompanhadas por dirigentes da
CUT-Rio, CUT nacional e Fasubra.
Na própria Comissão  Eleitoral par-
ticiparam quatro dirigentes cutis-
tas. Carlos Maldonado, sócio-fun-
dador do SINTUFRJ e experiente
militante em eleições, veio de São
Paulo para reforçar o time. Os diri-
gentes destacaram a vitória da de-
mocracia no processo eleitoral. O
resultado satisfez as expectativas dos
dirigentes.

Para o secretário da CUT- Rio,
José Garcia Lima, a entidade dirigi-
da pela vice-presidente da Central
deixa a direção cutista tranquila
com o resultado da eleição. “Nós
encaramos essa eleição como um
resultado que diz respeito à política
da CUT. E temos toda a tranquili-
dade para lidar com isto. Duas cha-
pas cutistas concorrendo e o resul-
tado seria bom qualquer que fosse”.
Mas lamentou a disputa entre os
campos cutista e vislumbrou a pos-
sibilidade de uma união futura.

Lima, que acompanha eleição
do SINTUFRJ há alguns anos, elo-
giou o clima de tranquilidade: “É
uma vitória nossa chegar ao fim des-
te processo desta forma”.

A representante da CUT nacio-
nal, Rosane da Silva, também desta-
cou o processo democrático: “Foi um
processo democrático apesar de bas-
tante disputado, e em vários momen-
tos truculento por uma das partes. A
democracia do nosso país permite que
as pessoas expressem livremente a sua
opinião, a sua forma de fazer políti-
ca, e a categoria, particularmente o
sindicalizados, de escolher aqueles e
aquelas que virão representar de fato
seus interesses”.

Rosane afirmou que a categoria
“fez sua escolha pela chapa que con-
siderou  representante do conjunto de
trabalhadores e trabalhadoras da uni-
versidade”. Ela afirmou também que
a chapa vitoriosa vai continuar man-
tendo o princípio cutista, assim como
o fará na Fasubra: “Tenho certeza de
que a chapa vitoriosa vai, sim, não só

defender os interesses da categoria,
mas vai continuar defendendo e con-
solidando a filiação à CUT e à Fasu-
bra também. Afinal uma das coorde-
nadoras do Sindicato é a vice-presi-
dente da CUT- Rio”.

Rosângela Castro, dirigente da
Fasubra, explicou que a Federação
mandou representantes para “garan-
tir a lisura do processo e que o SINTU-
FRJ pudesse ter paz, tranquilidade e
firmeza para se recolocar no cenário
político e sindical”. Ela destacou que
o SINTUFRJ é uma entidade muito
importante para a base da Fasubra,
não só pelo seu tamanho como por
ser uma entidade que historicamen-
te construiu a Fasubra. “Nós quere-
mos que o Sindicato prossiga unindo
a base da categoria e dando tranqui-
lidade para seus trabalhadores.”

A dirigente disse que a nova
gestão tem uma dura tarefa: “Tra-
zer a base da categoria de volta,
fazer acreditar nesta entidade que é
forte, é muito grande e também
resolver os problemas administra-

tivos”. Rosângela ressaltou a ca-
racterística desta nova gestão: a
majoritariedade e a preponderân-
cia de mulheres na direção. “Isso
dará a diferença nessa gestão ”.

E finalizou: “O SINTUFRJ será
uma entidade firme, forte, sensível,
e gozará da credibilidade da sua base.
Acho que essa é a responsabilidade e
o compromisso que a maioria des-
sas mulheres e desses homens que
apostaram nelas  realizando um tra-
balho coletivo”.

O dirigente da  Fasubra Emanuel
Braz (Maninho) afirmou que “o im-
portante é que a vontade dos traba-
lhadores prevaleceu, num processo de
opostos mas de defesa da CUT. Quem
ganha  são os trabalhadores e o que
desejo como representante da Fasu-
bra  é muita sorte para a chapa vitori-
osa e que o SINTUFRJ ocupe o seu
lugar de sindicato de luta e de refe-
rência nacional.

Maninho também avaliou que
o seu coletivo, a Tribo, lutou com
todas as forças e com toda sua mili-

tância defendendo as bandeiras de
lutas que acreditam ser o melhor
para a  entidade. “Por isso mesmo
desejo aos  companheiros que este-
jam irmanados na luta e que se-
jam  um exemplo para os traba-
lhadores da UFRJ e do Brasil”, en-
cerrou o dirigente.

Marcelo Rodrigues esteve à frente
dos trabalhos da Comissão Eleito-
ral junto com Jadyr Baptista desde
o início do processo. Ambos são diri-
gentes da CUT-Rio e trabalharam
com afinco, assim como Marcelo
Azevedo e Edson Castro (CUT-Rio),
Mírian Starosky e José de Oliveira
(servidores da UFRJ), Aparecida Mi-
randa e Carlos Maldonado (mili-
tantes). A comissão foi paritária e
todas a decisões foram tomadas por
consenso. O trabalho foi duro, com
noites insones e atenção total para
não haver erros.

Marcelo ressaltou também o
apoio dos funcionários do SINTU-
FRJ à Comissão Eleitoral: “Eles fo-
ram fundamentais”.
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ELEIÇÃO SINTUFRJ 2010/2012

Confira os votos das urnas
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A     nossa chapa foi for-
mada por pessoas que entenderam
a necessidade de se unir para aju-
dar o nosso Sindicato a iniciar um
processo de recuperação de sua cre-
dibilidade dentro e fora da UFRJ.
Neste sentido, estaremos à frente
da direção do SINTUFRJ no biênio
2010/2012 encaminhando os com-

ELEIÇÃO SINTUFRJ 2010/2012

A chapa 1A chapa 1A chapa 1A chapa 1A chapa 1 – Novo
Começo agradece a to-
dos os sindicalizados e
sindicalizadas que par-
ticiparam das eleições
para a nova diretoria
do SINTUFRJ, em es-
pecial àqueles que acre-
ditaram nas nossas
ideias e se mobiliza-
ram para nos dar o
seu voto de confiança,
garantindo, desta for-
ma, esta vitória espe-
tacular. Aproveitamos
também para agrade-
cer à Comissão Eleito-
ral e aos funcionários
do SINTUFRJ pelo ex-
celente trabalho repre-
sentado pela capacida-
de e competência de
organizar um proces-
so eleitoral de quali-
dade e transparente.

promissos que assumimos em nos-
sa carta-programa.

Estaremos presentes nas discus-
sões e decisões da Universidade e
nas lutas pelos nossos direitos em
todas as instâncias e frentes de ba-
talha. Seja por melhores salários e
condições de trabalho ou contra o
assédio moral, verdadeiro processo

de “ressubalternização” da nossa
categoria e que tem levado a inú-
meros casos de licenças médicas
por distúrbios emocionais. Em to-
das as lutas estaremos presentes!

No entanto, para estarmos vi-
gilantes na defesa dos interesses
dos nossos sindicalizados e sin-
dicalizadas, temos que ter capa-

cidade de trazê-los de volta à vida
orgânica do SINTUFRJ. Isso nos
leva a um compromisso priori-
tário: ter o conjunto da catego-
ria envolvido com as questões do
nosso Sindicato. A vitória nas ur-
nas foi apenas o início de uma
caminhada para, juntos, cons-
truirmos esse Novo Começo.

A

agradece a confiança
demonstrada

Fotos: Cícero Rabello
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Em agradecimento aos trabalhadores e trabalhadoras do UFRJ
Escolhemos o título aci-

ma porque foi desta maneira
que a Chapa 2 – TRIBO Cons-
truindo no Rumo Certo se
relacionou com os sindicali-
zados durante a campanha
para a direção do SINTUFRJ.
E é dessa forma que agrade-
cemos primeiramente aos
1.826 companheiros e com-
panheiras que abraçaram nos-
sa carta-programa.

Para falar deste processo
eleitoral, é preciso lembrar que
mais do que uma disputa pela
direção de um sindicato de
classe, esta eleição deixou
evidente tratar-se de uma dis-
puta por poder. E aí é preciso
que todos entendam por que
o Vamos à Luta, corrente dis-
sidente do PT que capitaneou
a desfiliação da Fasubra da
CUT, foi tratado como irmão
pela Central.

A palavra desta eleição foi
APARTIDÁRIO. Está aí um
dos motivos, talvez o mais
forte, para que a CUT tivesse

Companheiros e companheiras trabalhadores da CHAPA 2 TRIBO-Construindo no Rumo Certo

um dos posicionamentos
mais lamentáveis de sua his-
tória. Ao colocar em seu site
documento que afirmava sua
posição de independência
frente às duas chapas envolvi-
das na eleição, a Central não
apenas prejudicou a Chapa 2,
como “abriu o jogo para todos
de sua verdadeira posição em
favor da chapa que uniu CSD
e VAL-Vamos à Luta”.

Os trabalhadores da Cha-
pa 2 já viveram todo tipo de
discriminação e preconceito
de iguais dentro da UFRJ,
entretanto não contavam com
esta posição da Diretoria Exe-
cutiva da CUT-RJ. Se são eles
os cutistas, o que somos nós,
que permanecemos na luta
honesta do dia a dia pela Cen-
tral? É bom lembrar que os
‘carregadores de piano’ pega-
ram muita chuva e sol na es-
trada, comendo quentinhas e
dormindo em barracas de
acampamento na Esplanada
dos Ministérios para defender

a bandeira CUT, enquanto os
pseudointelectuais comiam
em bons restaurantes e dor-
miam em hotéis luxuosos.

Mas se isso é do jogo,
tenham certeza que acaba-
mos de aprender.

 A NOSSA VITÓRIA.
Propusemos e continua-

remos a defender um SINTU-
FRJ APARTIDÁRIO, livre de
correntes, que só sangram o
sindicato. Se nossos adver-
sários ainda não fizeram as
contas é bom fazer. Só quem
cresceu fomos nós. Saímos
de 1.300 votos na última elei-
ção para mais de 1.800. E
VAMOS CONTINUAR A
CRESCER!

Permaneceremos com o
nosso lema de campanha:
PARTICIPAR FORTALECE A
NOSSA ORGANIZAÇÃO! Por
isso, este coletivo se coloca
à disposição dos jovens mili-
tantes, dos companheiros e
companheiras trabalhadores,

que se juntaram a nós nesta
jornada, para elucidar fatos,
acompanhar a gestão e lutar
para não permitir que se retor-
nem os atos secretos pratica-
dos por estes dois agrupa-
mentos políticos (CSD/VAL)
quando estavam na Direção
majoritária da gestão de 2001
a 2006. Como foi o caso da
assinatura de um contrato
coletivo de trabalho com os
empregados do SINTUFRJ
QUE CONSOME CERCA DE
70% DA RECEITA.

 E AÍ. COM QUE DINHEIRO
SE FARÁ A LUTA DOS
TRABALHADORES(AS)?

E COMO CONSTRUIREMOS
NOSSO CENTRO DE CON-
VIVÊNCIA?

Reafirmamos os compro-
missos de campanha e muito
mais. Tenham certeza que
nos manteremos firmes e or-
ganizados na oposição, as-
sim como lutaremos pela im-

plantação de todas as resolu-
ções do 10º CONSINTUFRJ.
Estaremos acompanhando o
desdobramento da auditoria
externa e do processo crimi-
nal contra aqueles que se lo-
cupletaram com o dinheiro da
categoria através da folha de
pagamento.

É com o sentimento gran-
de de vitória e de dever cum-
prido que reconhecemos o
empenho e a dedicação de
todos os envolvidos na organi-
zação e realização do pro-
cesso eleitoral do SINTUFRJ,
pois foram eles os responsá-
veis pela infraestrutura de todo
o processo eleitoral que per-
mitiu que 4310 sindicalizados
fossem às  urnas e demons-
trassem a força política do
maior sindicato da base da
FASUBRA. Aos 14 funcioná-
rios do SINTUFRJ, 12 inte-
grantes da Comissão Eleito-
ral, 114 mesários e mais de
150 fiscais nossos cordiais
agradecimentos,
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PORTAS ABERTAS

Uma vez por ano, a maior uni-
versidade federal do país abre os
portões da Cidade Universitária para
estudantes do ensino médio, a
maioria alunos do 3° ano do ensi-
no médio grau ou de pré-vestibu-
lares sociais. Em 2010, 70% das
escolas inscritas para a 8ª edição
do Conhecendo a UFRJ eram da
rede pública – cerca de 4.500 colé-
gios municipais e estaduais. E o
total de visitantes, incluindo alu-
nos de instituições particulares,
quase 14 mil.

A acolhida aos futuros universi-
tários foi nos dias 19 e 20 de agosto. A
Escola de Educação Física e Despor-
tos (EEFD) suspendeu as atividades
acadêmicas durante uma semana
para preparar a recepção calorosa aos
jovens ávidos por informações sobre
cursos, mercado de trabalho e conhe-
cer um campus universitário. A roti-
na do Fundão mudou com a chega-
da dos secundaristas.

A iniciativa é da Pró-Reitoria
de Extensão (PR-5), mas a concre-
tização do projeto depende do en-
volvimento de praticamente todas
as coordenações de cursos da uni-
versidade. Por isso é o maior evento
de portas abertas da UFRJ. A orga-
nização é tarefa dos técnicos-ad-
ministrativos da PR-5, SG-6 e do
gabinete do reitor. Este ano eles
contaram com a participação di-
reta da Secretaria Estadual de Edu-
cação na divulgação. Outra novi-
dade foi a transmissão via internet
da maratona de palestras.

Mas sem a colaboração direta
das dezenas de estudantes e da boa
vontade da direção e dos professo-
res da Escola de Educação Física,
as atividades não ocorreriam da
forma organizada de todos os anos.
Oito ginásios, o pátio interno e os
gramados da unidade se abriram
para os visitantes. Nos estandes
montados nos corredores da uni-
dade, alunos de graduação com-
plementavam as informações so-
bre os cursos oferecidos pela uni-
versidade.

Beatriz Figueiredo, 16 anos,
aluna do Colégio de Aplicação da
Uerj estava ansiosa. Como os ou-
tros estudantes, ela chegou às 8h
em ônibus fretado para tirar dúvi-
das sobre que carreira seguir: “Pen-
so em Comunicação Social, mas
não tenho certeza. Acho que não
dá dinheiro e eu preciso ganhar
dinheiro. Talvez Gastronomia.

Projeto estimula estudantes de escolas
públicas a disputar vagas na UFRJ

Hoje eu vou me decidir”. A jovem
estava encantada com o tamanho
da UFRJ, mas sentiu falta de uma
coisa: “Só está faltando curso de
Cinema, também uma das minhas
opções”.

Cristina Viana, professora do Co-
légio Estadual Alfredo Neves, em Nova

Iguaçu, acompanhava 40 alunos do
pré-vestibular social. “Bem proveito-
so o projeto, muito organizado e cum-
pre o papel de mostrar aos estudantes
a realidade que enfrentarão daqui a
algum tempo”, disse. Pela segunda
vez a professora Glória Regina trazia
alunos do 3° ano do Colégio Estadu-

al Edmundo Peralta Bernardes, de
Paty do Alferes, para conhecer a UFRJ:
“Essa iniciativa é muito impor-
tante, porque tenta minimizar a
angústia da escolha da profissão.
Ao conhecerem os cursos, eles fi-
cam mais seguros. Para nossos alu-
nos, que são de uma cidade peque-

na, tudo é novidade”, afirmou.
No fim do dia, os estudantes

fizeram um tour pela Cidade Uni-
versitária, mas sem descer dos ôni-
bus, para evitar tumulto. A grandio-
sidade do campus surpreendeu a to-
dos. A frase mais repetida era: “Que-
ro estudar aqui”. Wallace da Silva
Petersen, 20 anos, do Ciep Cora Co-
ralina, em Duque de Caxias, despe-
diu-se da universidade ainda confu-
so sobre que carreira escolher, mas
com uma certeza. “É para cá que eu
venho fazer Educação Física, Fisio-
terapia, Direito, não sei ainda. O
que assusta são as provas discursivas
da UFRJ”, confidenciou.

Juliana Medeiros, 16 anos, aluna
do Colégio São José, depois do pas-
seio, das palestras, das conversas com
os universitários, estava convicta:
“Quero vir para cá cursar medicina”.

Para um grupo de estudantes do
Pré-Vestibular Ser Cidadão, financi-
ado por uma grande empresa e que
funciona na Igreja Nossa Senhora
da Conceição, em Santa cruz, a pre-
ocupação ia além das dúvidas quan-
to ao curso escolher; eles faziam con-
tas de quanto gastariam de passa-
gem por dia para estudar na UFRJ.
“Só tem um jeito para baratear os
custos: vir de trem até a Central do
Brasil e pegar o ônibus da universi-
dade na Presidente Vargas. Mas o
ideal mesmo é morar no alojamen-
to e ter bolsa de ajuda de custo”,
concluiu Isac Saque, que pela se-
gunda vez vai tentar Psicologia. Já o
colega Claudiane Oliveira, 18 anos,
depois das palestras, chegou à con-
clusão que substituiria tranquila-
mente Medicina, que é muito con-
corrida, por Biomedicina. Atento a
todas as informações, foi embora
tranquilo, acreditando que conse-
guiria bolsa de assistência estudan-
til para ajudar nas despesas pessoais.

Alunos de vários polos de pré-
vestibulares da UFRJ na Baixada
Fluminense também estiveram na
UFRJ nos dois dias do evento, e não
pouparam elogios aos professores,
que são estudantes de graduação da
universidade. “A qualidade é a mes-
ma de qualquer bom curso pago.
Acho que até melhor, porque eles
(professores) são muito dedicados.
Dão aula até aos sábados”, contou
Camila Santos, 21 anos, entusias-
mada por Biologia. “Nosso pré é tão
bom que eu tenho certeza que vou
passar para Medicina na UniRio”,
garantiu Tayne Vitorino, de 16 anos.

Fotos: Cícero Rabello

ESTUDAR numa universidade pública é o sonho dos jovens que chegam ao 3° ano do segundo
grau num colégio público. Por isso o sucesso de 8 anos do projeto Conhecendo a UFRJ
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AÇÕES AFIRMATIVAS NA UFRJ

Conforme aprovado pelo Con-
selho Universitário nos dias 12 e 19
de agosto, a UFRJ adotará duas
modalidades de acesso em 2011:
40% das vagas serão selecionadas
pelo concurso tradicional da pró-
pria universidade e 60% pelo Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem), através do Sistema de Se-
leção Unificada (SiSU), sendo que
20% serão exclusivos para estudan-
tes de escolas públicas das secreta-
rias estadual e municipal de Edu-
cação e da Fundação de Apoio à
Escola Técnica do Estado do Rio de
Janeiro (Faetec).

A proposta aprovada foi apre-
sentada pela Reitoria e prevê apoio
à permanência dos estudantes que
ingressarem pelo novo sistema. Mas
o assunto, que tomou a maior parte
da sessão do Consuni do dia 26 de
agosto, acabou em aberto. A decisão
ficou para a próxima reunião, pre-
vista para o dia 9 de setembro.

Nova propostaNova propostaNova propostaNova propostaNova proposta
Na semana passada, a Reitoria

apresentou ao Consuni uma nova
forma para as normas complemen-
tares de garantia de acesso e per-
manência de alunos provenientes

Permanência dos estudantes na
universidade é a discussão do momento
Reitoria propõe mudanças na proposta inicial que vai à votação no dia 9 de setembro

CEG já definiu o vestibular de 2011
Segundo a pró-reitora de

Graduação, Belkis Waldman, o
CEG definiu há duas semanas
as datas do concurso para 40%
das vagas, que será feito pelo
vestibular tradicional da UFRJ:

dias 15 e 21 de novembro. O edi-
tal será divulgado dia 1o de se-
tembro. As inscrições, gratuitas,
e pela Internet
(www.acessograduacao.ufrj.br),
vão de 20 a 26 de setembro. O

teste de habilidade específica
(THE) será nos dias 23 e 24 de
outubro.

Para os 60% das vagas que se-
rão selecionadas pelo SiSU, as ins-
crições para o Enem foram encer-

radas em julho. As provas serão dias
6 e 7 de novembro.

A pró-reitora elogiou a pro-
posta de incluir os estudantes da
Faetec entre os elegíveis à cota de
20% das vagas para escolas pú-

blicas da rede estadual, pois tam-
bém sofrem com a dificuldade de
aprovação no concurso. “A pro-
posta da bancada técnico-admi-
nistrativa e que  foi aprovada foi
bastante acertada”, afirmou.

de famílias de baixa renda, que
incluem: a proposta de encami-
nhamento da resolução das ações
afirmativas ao Conselho de Ensino
de Graduação (CEG) para detalha-
mento; apreciação da inclusão do
teste de habilidade específica
(THE), no caso de unidades que o
adotam, como as Escolas de Músi-
ca, Belas Artes e Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo, para as va-
gas selecionadas via Enem; e ela-
boração de propostas para políticas
de apoio assistencial aos estudan-
tes do acesso diferenciado, como
bolsas de acesso e permanência,
meios de transporte gratuito, aces-
so à rede de informática, consoli-
dação das Comissões de Orientação
Acadêmica, disciplinas suplemen-
tares de apoio e introdutórias, com
envolvimento de docentes e estu-
dantes da graduação e pós-gradua-
ção.

A proposta prevê, ainda, o de-
senvolvimento de ações com as se-
cretarias estadual e municipais de
Educação do Rio de Janeiro para
ampliar o envolvimento da UFRJ
com os níveis fundamental e mé-
dio de ensino; ações junto ao MEC
para garantir recursos além dos pre-

vistos no Reuni e para que a UFRJ
possa participar na elaboração e
aplicação do Enem em 2010. Ou-
tra novidade proposta pela Reito-
ria foi que, em conjunto com as
demais instituições federais de en-
sino superior, a partir de 2011 a
prova nacional de acesso seja orga-
nizada e realizada por essas insti-
tuições com o apoio do MEC.

As datas já estão marcadasAs datas já estão marcadasAs datas já estão marcadasAs datas já estão marcadasAs datas já estão marcadas
A vice-reitora Sylvia Vargas, que

presidiu a sessão, apresentou as
mudanças. Ela explicou que o rei-
tor Aloísio Teixeira, que não pôde
comparecer por problemas de saú-
de, enviou a versão mais enxuta e
com os adendos.

A pró-reitora de Graduação. Be-
lkis Waldman, explicou que as ques-
tões relativas às ações afirmativas
podem ser discutidas de forma des-
colada do calendário da UFRJ (veja
boxe): “Nesse sentido foi feita uma
proposta simplificada para que o
CEG possa debater e fazer o detalha-
mento quanto à questão do apoio
acadêmico também”, disse, ponde-
rando que ainda assim a discussão
da adoção do THE para estudantes
do Enem é urgente.

O conselheiro Agnaldo Fernan-
des expôs a necessidade de definir
prazos: “O CEG deve elaborar, mas
cabe a este conselho definir a polí-
tica de assistência para a UFRJ. É
importante que quanto mais rápi-
do possamos definir melhor, para
que os ingressantes tenham conhe-
cimento de como será sua situação
dentro da universidade”.

Alcino Camara, representan-
te do CCJE, preferiu a versão an-
terior, que previa número de bol-
sas (duas mil) e a ideia de cria-
ção de um Conselho de Coorde-
nações de Orientação Acadêmi-
ca. Ele reivindicou ainda a cria-
ção de uma Pró-Reitoria de As-
suntos Estudandis.

Alguns conselheiros criticaram
a ideia de envolver estudantes no
apoio acadêmico. Outros, pelo con-
trário, elogiaram a iniciativa,
como, por exemplo, de capacita-
ção em didática de estudantes de
mestrado.

A conselheira Diana Maul
disse que a política deveria se
estender a todos os candidatos
com a mesma categoria de ren-
da e não apenas aos que ingres-
sarem pela nova modalidade. A

representante do DCE, Clara Sa-
raiva, reivindicou discussão com
os estudantes: “A maneira como
vai se dar o apoio acadêmico e a
assistência são determinantes
para o sucesso ou não das políti-
cas de ações afirmativas”.

Milton Madeira, representan-
te técnico-administrativo, desta-
cou que a UFRJ tem condições de
oferecer formação cultural aos que
ingressarem. E que nem todos os
estudantes que ingressarem sob a
nova modalidade terão necessida-
de de disciplinas de apoio: “Há,
certamente, vários alunos que vão
para áreas que não precisarão do
dito reforço. Não temos conheci-
mento. Estamos atrasados nessa
discussão”.

A contagem do quórum, pela
ausência de um conselheiro, deter-
minou a suspensão da sessão. Não
houve deliberação, portanto. Mes-
mo assim, na avaliação da vice-
reitora Sylvia Vargas, a discussão
foi proveitosa: “Foi muito boa, pela
fala dos conselheiros, que acharam
muito interessante que se mandas-
se (a resolução) para o CEG ava-
liar”. Segundo ela, no dia 9 o tema
entra em votação.

CONSUNI vai analisar a nova forma de assistência estudantil proposta pela Reitoria. Por enquanto não há nada decidido

Fotos: Cícero Rabello
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GÊNERO ETNIA

CUT cria coletivo estadual de mulheres
Na oportunidade também foi lançada a Campanha por Igualdade de Oportunidades

Além do Coletivo de Mulheres
da CUT, a Central Única dos Tra-
balhadores lançou a Campanha por
Igualdade de Oportunidades para
as mulheres na vida, no trabalho e
no movimento sindical. Tudo isso
durante a realização do seminário
“Políticas Públicas para as Mulhe-
res: como estas comprometem e se
articulam com o poder público es-
tadual”, realizado dias 10 e 11 de
agosto, na sede da CUT-Rio, no cen-
tro da cidade.

No evento foi comemorado o
Dia Internacional da Mulher Ne-
gra da América Latina e
Caribe.Glorya Ramos, secretária de
Igualdade Racial, Darby Igayara, o
presidente da CUT-Rio,  e Vírginia
Berriel, secretária da Mulher Tra-
balhadora, abriram o encontro que
oficializou a criação do coletivo
para o qual cada sindicato presente
já indicou suas representantes.

Secretarias e a campanhaSecretarias e a campanhaSecretarias e a campanhaSecretarias e a campanhaSecretarias e a campanha
Segundo Igayara, o papel das

secretarias recém-criadas na CUT-
Rio – Secretarias da Mulher Tra-
balhadora, de Igualdade Racial e
de Juventude – une forças para a
luta por políticas públicas especí-
ficas para os segmentos.

Glorya Ramos destacou a im-
portância do lançamento da Cam-
panha de Igualdade de Oportuni-
dades para as mulheres, que, mes-
mo representando mais de 50% da
população, ainda são tratadas
como minorias. Preconceito que
ela identifica até mesmo na estru-
tura do movimento sindical. “O
sindicalismo é machista e racista.
Emprega mais pessoas brancas, per-
petuando a situação. A gente sabe
disso. Não vamos brigar, mas bus-
car mudar essa realidade com for-
mação”, afirmou.

A construção do seminário foi
um trabalho conjunto das Secreta-
rias da Mulher Trabalhadora e de
Combate ao Racismo, “porque essa
é uma luta de minorias, e estamos
engatinhando nas políticas públi-
cas. Nós vimos que é urgente for-
mar a militância. O movimento
teve um refluxo e é preciso reorga-
nizar a atuação de trabalhadoras e
trabalhadores”, defendeu Glorya
Ramos.

O seminário, segundo ela, foi
muito rico para a formação e
organização da militância. “Ti-
vemos o lançamento da Campa-
nha de Igualdade de Oportuni-
dades, discutimos com base em
dados da violência contra a mu-
lher, tratamos da questão do abor-
to, que é um problema sério que

diz respeito à saúde e à falta de
assistência. Abordamos ainda o
direito à educação da mulher e
de seus filhos, o direito à creche,
e à licença-maternidade e pater-
nidade. Além disso, as platafor-
mas da CUT foram reafirmadas,
como a questão da utilização dos
recursos do Pré-Sal na educação”,
informou a  secretária.

De acordo com Glorya, o Esta-
do do Rio não constrói escolas há
muitos anos, e é evidente a defici-
ência do ensino, da educação in-
fantil ao ensino médio: “A mulher

sai para trabalhar, como as domés-
ticas, e precisam deixar seus filhos,
mas não há creches”, apontou.

Apenas 38% das crianças de fa-
mílias pobres estão em creches ou
pré-escolas, contra 68% dos filhos
das mães de classe média ou alta.
Dados como esses, segundo Glorya,
mostram a carência de políticas
públicas para a mulher trabalha-
dora, que sofre ainda com a falta
de direitos essenciais, como licen-
ça médica, Fundo de Garantia ou
direito à aposentadoria.

“Temos que, agora no período

eleitoral, levar essa demanda ao
governo. Não está nos planos do
governador criar uma secretaria de
mulheres, nem de racismo. Mas
trabalharemos essas reivindicações
fortalecendo, por exemplo, os con-
selhos estadual e municipal dos
direitos das mulheres e demandan-
do ao governador e ao prefeito para
que no futuro se possa criar tais
secretarias”, explicou.

A Campanha de Igualdade de
Oportunidades reuniu sindicalis-
tas, brancas e negras, com a missão
de atuar nos sindicatos estimulan-

do a fundação de secretarias especí-
ficas e na formação desses coletivos
pelo Brasil, organizando a mili-
tância para avançar na luta. “As
pessoas estão prontas, querendo
ouvir. Devemos fazer outro semi-
nário no norte fluminense com
apoio dos sindicatos da área. Espe-
ramos que outras regiões também
sejam sensíveis a esta ação, porque
nossa luta hoje é contra a violên-
cia à mulher, a intolerância reli-
giosa e de combate ao racismo. Es-
tamos enfrentando esse desafio”,
conclui Glorya.

Os dirigentes da Central não
deixaram de mencionar a Lei
Maria da Penha, que completou
quatro anos de vigência como
instrumento de luta a toda ação
violenta contra as mulheres, ape-
sar de todos os problemas do Po-
der Judiciário. E constataram que
a falta de infraestrutura para o
atendimento às vítimas precisa
ser vista.

A programação contou ainda
com uma mesa de análise de con-
juntura sob a ótica das mulheres,
com participação da secretária na-
cional da Mulher Trabalhadora da
CUT, Rosane Silva, e da secretária
de Mulheres do PT-RJ, Cristina
Dorigo, e também sobre a impor-
tância do Dia Internacional da
Mulher Negra da América Latina e
do Caribe.

HomenagensHomenagensHomenagensHomenagensHomenagens
Em comemoração ao Dia In-

ternacional da Mulher Negra da
América Latina e do Caribe (25 de
julho), os organizadores do semi-
nário entregaram o diploma Lé-
lia Gonzalez para várias militan-
tes. Segundo Glorya, a ideia foi
homenagear a presença importan-
te de mulheres na base, já que a
maioria dos heróis da história é

homem. Receberam o diploma
Selma Balbino, presidente do
Sindicato dos Aeroviários; Con-
ceição de Maria Rosa, subsecre-
tária de Educação de Macaé e
ex-dirigente do Sindipetro-NF;
Helena Teodoro, professora da
Faetec; Edna Sacramento, dire-
tora do Sinttel-Rio; e Mônica
Alexandre, advogada do escritó-
rio de advocacia AJS.

Lei Maria da Penha: instrumento de luta

UMA das mesas do seminário: Glorya Ramos, Virgínia Berriel e Darby Igayara

Foto: CUT-Rio
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Terça-feira, 24 de agosto,
9h10: o primeiro usuário da Es-
tação de Integração do Fundão,
um morador da Vila Residencial,
embarcou num ônibus da linha
interna. Às 9h30, todos os ônibus
que circulam na Cidade Univer-
sitária ocuparam o terminal ro-
doviário. Pouco depois das 10h, o
espaço foi oficialmente inaugu-
rado pelas autoridades ao som da
banda do Corpo de Bombeiros.

IntegraçãoIntegraçãoIntegraçãoIntegraçãoIntegração
O secretário Municipal de

Transportes, Alexandre Sansão, o
prefeito da Cidade Universitária,
Hélio de Mattos, e o pró-reitor de
Planejamento e Desenvolvimen-
to, Carlos Levi, elogiaram a novi-
dade que promete melhorar o aces-
so dos usuários ao Fundão, desafo-
gar o trânsito, na hora do rush, à
tarde, e ajudar na integração com
as linhas da cidade. Em vez de
placa, o plantio de um pé de Ipê
marcou a inauguração.

Alexandre Sansão elogiou o
planejamento do espaço, a seu
ver confortável e organizado, do
qual a Prefeitura do Rio também
será usuária, com a utilização da
estação por linhas convencionais
da cidade: “Essa é a grande con-
tribuição para o transporte de
usuários da universidade e para
boa parte dos usuários da cida-
de”. Um espaço que, segundo ele,
pode integrar mais a cidade e que
melhorará a fluidez do trânsito
com a desativação do ponto da

Veja o que mudou e as previsões futuras
Com a desativação do ponto

da Linha Vermelha, o local será
interditado para obras. Todos os
coletivos que passavam sob a
passarela de pedestres entram
agora no Fundão.

No ponto A da Estação de
Integração param as linhas 634
e 696; no ponto B, as linhas
901, 910, 911, 914 e 915; no
ponto C, as linhas 322, 324,
326 e 328; e no ponto D, as
linhas do transporte integrado
da UFRJ (Estação de Integra-
ção - COPPEAD, Estação -Vila
Residencial e Estação - Aloja-
mento); e no ponto E, as li-
nhas 945/386B, S-05, S-07.

As linhas  111C, 113C, 417C
e as demais intermunicipais têm
ponto agora na Rua Professor
Rodolpho Paulo Rocco, em fren-
te ao HU.

As demais linhas externas
de ônibus não terão seus itine-

rários alterados. Vans e kombis ofi-
ciais fazem ponto na saída da rua
Rodolpho Paulo Rocco e em frente
à Prefeitura.

Confusão naturalConfusão naturalConfusão naturalConfusão naturalConfusão natural
No primeiro dia de funciona-

mento da Estação de Integração do
Fundão, equipes da Prefeitura dis-
tribuíram informativos com ori-
entações aos motoristas de ônibus
sobre os locais das baias e aos pas-
sageiros sobre onde ficavam os  no-
vos pontos de ônibus.

“Meu amigo, onde eu pego o
Caxias-Barra? Já andei pra cá e pra
lá e não acho”, perguntou Luiz
Cláudio, 40 anos, ao operador de
trânsito. O operador da Prefeitura,
Alex de Souza, explicou que o pon-
to daquela linha ficava em frente
ao HU, logo adiante de onde ele
estava. Na terça-feira passada ori-
entar o pessoal sobre os novos pon-
tos dos coletivos foi o que Alex mais

fez. Aurieni Menezes, que veio de
Bonsucesso para ir com a neta de 2
anos ao HU, elogiou a proximida-
de do ponto com o hospital: “Agora
está bom. O hospital é logo ali”.
Waldoneto Barbosa, 67 anos,  apo-
sentado há sete da UFRJ, se surpre-
endeu com as mudanças no cam-
pus: “Uma ótima surpresa. Foi
uma reforma grande. Trabalhava
no CCS e aqui era muito compli-
cado à noite, não tinha nada”.

De acordo com o vice-prefeito,
Ivan do Carmo, há mais de um
mês a Prefeitura da Cidade Uni-
versitária vinha se reunindo com
a Coordenação Regional de Trans-
porte (CRT), a CET-Rio, a Guarda
Municipal e os diretores e supervi-
sores das linhas de ônibus com o
objetivo de preparar a mudança
de itinerário das linhas Ele infor-
mou ainda que profissionais da
CRT vão ficar um tempo fiscali-
zando a mudança.

Ivan do Carmo explicou que
foi feita divulgação ampla das
mudanças, por meio de folders dis-
tribuídos na comunidade, de in-
formações no site da UFRJ e de
cartazes fixados nos ônibus que te-
riam seu itinerário modificado.

Expansão em cursoExpansão em cursoExpansão em cursoExpansão em cursoExpansão em curso
As obras que irão permitir a

saída dos ônibus da Estação de
Integração do Fundão direto para
a ponte velha da Ilha do Gover-
nador e Baixada Fluminense vão
começar. O canteiro de obras
,atrás do IPPMG, já foi montado.
Segundo o vice-prefeito, com a
abertura de uma nova pista e a
instalação de um sinal de trânsi-
to próximo à cabine da PM, será
também permitida a entrada dos
ônibus vindos da Ilha do Gover-
nador e Baixada Fluminense di-
reto para o Fundão.

Essas mudanças, somadas à

ponte prometida para dezem-
bro, próximo à Reitoria, de saí-
da para a Linha Vermelha sen-
tido Centro da Cidade, prome-
tem desafogar o trânsito no
campus. A notícia é boa para
quem vai para a Zona Sul, Ilha
do Governador ou Baixada.
Mas não há medidas anuncia-
das para solucionar o conges-
tionamento do fim do dia na
saída da Linha Amarela. Só
existe a esperança de que a li-
beração nos demais acessos re-
flita em algum desafogo no
costumeiro engarrafamento
desse trecho.

A Prefeitura já destinou um
administrador para a Estação,
Sidney Paiva, que com o pessoal
da Divisão de Segurança, da fir-
ma de vigilância terceirizada e
da Guarda Municipal e com
apoio de câmeras monitorarão
o local 24 horas por dia.

Começa a funcionar a Estação de Integração do Fundão
As linhas de ônibus que paravam no ponto na Linha Vermelha, desde o dia 24 utilizam a

Estação de Integração do Fundão. A expectativa é de melhoria no trânsito do campus

Linha Vermelha. “Vamos aprovei-
tar a oportunidade e levar este mo-
delo para o resto da cidade”, co-
mentou.

O secretário adiantou que está
sendo planejada uma ligação da
Linha Vermelha ao Fundão, o que
vai possibilitar o acesso à Estação
de Integração também das linhas
que vêm da Baixada Fluminense e
da Ilha do Governador.

O pró-reitor de Planejamento e
Desenvolvimento afirmou que a Es-
tação de Integração era o primeiro
passo para melhorar as condições de
atendimento da demanda prevista
no programa de expansão da uni-
versidade: “A gente está se equipan-
do, se preparando para acomodar os
novos tempos. A universidade está se
programando para o seu futuro”.

O prefeito Hélio de Mattos co-
memorou a inauguração da primei-
ra grande obra prevista no Plano
Diretor da UFRJ: “Um grande passo
para a UFRJ na resolução do proble-
ma de acesso ao campus. Hoje inau-
guramos a primeira etapa do nosso
sonho com a Estação de Integração
já em pleno funcionamento”. A se-
gunda etapa será a transferência  dos
quiosques que hoje funcionam em
torno do HU e do IPPMG para a
estação e a construção de banheiros.

Segundo Mattos, a integração aten-
de hoje a uma comunidade de 65 mil
pessoas, mas que em breve, com os
planos de expansão da UFRJ, pode che-
gar a 100 mil. “É o segundo polo de
geração de passageiros do Rio. Um
Maracanã cheio por dia”, brincou.

IVAN do Carmo planta a árvore que marca a inauguração do empreendimento

PREFEITURA Universitária distribui panfletos de orientação a motoristas e passageiros

Fotos: Cícero Rabello
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