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Uma posse para ficar na história

Quem compareceu ao auditório Horácio Macedo, no dia 16, para a posse da
nova direção executiva (biênio 2010-2012) foi contagiado pelo clima de alegria e
confraternização que marcou a cerimônia, prestigiada por representantes do
corpo social e dirigentes universitários, e por representantes da Fasubra, da CUT
e de entidades sindicais.

Os novos coordenadores firmaram o compromisso de empenho absoluto para
reerguer o sindicato como verdadeiro instrumento de luta da categoria.

A festa prosseguiu com o coquetel oferecido no salão do CCMN.  PÁGINAS 3 E 4

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - SINTUFRJ CONVIDA PARA A COMEMO-
RAÇÃO DA POSSE DA NOVA DIREÇÃO EXECUTIVA - BIÊNIO 2010-2012, QUE

SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2010,  QUINTA-FEIRA, ÀS 14
HORAS, NO GALPÃO DAS ARTES NA PRAIA VERMELHA.

Fotos: Cícero Rabello
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DOIS PONTOS

Morte de vigilante revela fragilidade da estrutura
Assassinato choca profissionais e provoca revolta com falta de atenção da universidade

Esse é o título do livro que Zezé Barce-
los lança no dia 25 de setembro (sábado),
das 17h às 19h, na livraria Nobel Mega
Store, no Shopping Nova América, em
Del Castilho.

Zezé conta que a história é verídica,
com base numa cena que vivenciou. Du-
rante o lançamento haverá sessão de tea-
tro e contação de histórias. O livro estará
à venda por R$18,00.

Congratulação 1
Em nome dos funcionários da Faculdade de Educação, parabeni-

zamos a nova Direção Executiva pela posse no SINTUFRJ, REFEREN-
TE AO BIÊNIO 2010-2012. Enviamos votos de sucesso e muito boa sorte
à Direção.

Atenciosamente,
Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro
Diretora da Faculdade de Educação/UFRJ

Congratulação 2
O Hospital Escola São Francisco de Assis, através de sua Direção,

Prof. José Mauro Braz de Lima e Profª Maria Catarina Salvador da
Motta, impossibilitada de comparecer à posse da Nova Direção Execu-
tiva do SINTUFRJ, vem parabenizar e desejar futuras projeções.

Atenciosamente,
Gabinete da Direção do HESFA

Na tarde do dia 11 de setembro,
em frente do Hospital Clementino
Fraga Filho, uma ação de margi-
nais deu fim à vida do vigilante
Nelson Lopes Filho, 53 anos, 30
dedicados à Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Ele organizava o
trânsito irregular e acabou rendido
por integrantes de um Corolla, sen-
do covardemente assassinado a ti-
ros de fuzil. Das 17h às 22h30 seu
corpo permaneceu estendido no
chão sem que nenhuma autorida-
de da UFRJ aparecesse.

O episódio e a cena do crime
chocaram e trouxeram revolta a
seus colegas, os vigilantes patri-
moniais da UFRJ, que denuncia-
ram falta de apoio da universida-
de e reivindicam providências e
rediscussão sobre as condições de
trabalho. “Nossa reivindicação é
que seja rediscutida nossa atua-
ção, para que a redimensione de
acordo com  as nossas condições
de trabalho. Queremos que haja
um clamor por parte da universida-
de para que se investigue o caso, pois
vários crimes ocorreram ao longo
desses 20 anos aqui na UFRJ, infe-
lizmente, e em todos esses crimes
houve uma mobilização política por
parte da Reitoria”, declara o super-
visor da Divisão de Segurança (Di-
seg), Jorge Vinicius, que completará
21 anos na Divisão.

Vinicius deu voz ao sentimen-
to geral dos profissionais: “Nelsi-
nho era um servidor público fede-
ral que estava no abono de perma-
nência, já estava aposentado e re-
tornou à atividade de rua por orgu-
lho, pelo prazer e pela honra de
terminar a sua vida profissional da

O menino
Maltrapilho e
seu cãozinho
de luxo

maneira como iniciou. Sentimos
falta de um apoio e atenção maior
da universidade. Sentimos falta do
respeito e da solidariedade que é
devida a qualquer integrante dela.
Se fosse um estudante ou professor
o tratamento seria diferente”.

O prefeito da Cidade Universi-
tária, Hélio de Mattos, nega a falta
de solidariedade por parte da uni-
versidade. Ele deu uma longa de-
claração sobre todas as providênci-
as (contato com o plantão da Di-
seg, com o comandante do 17º BPM,
que se comprometeu a gerenciar
todo o atendimento, com o quartel
do corpo de bombeiros da Cidade
Universitária) que tomou por tele-
fone, haja vista que estava fora do
estado. “Até a vinda da Delegacia
de Homicídios e da viatura do cor-
po de bombeiros mantive contato
telefônico com o diretor da Diseg,
Jorge Trupiano, e o supervisor de
plantão Nilson. . . . . Mantive o reitor
Aloísio Teixeira informado das
ações e às 20h fiz contato com o
senhor Milton, um parente, colo-
cando a estrutura da UFRJ à dispo-
sição dos familiares caso houvesse
necessidade. No dia seguinte, ao
chegar ao Rio, informado do se-
pultamento, fui ao cemitério para
em nome da Reitoria prestar as
condolências aos familiares”.

Hélio informou que recebeu
cópia do boletim de ocorrência da
Diseg e aguarda a cópia da Dele-
gacia de Homicídios para se pro-
nunciar com mais detalhes sobre
o caso. Nas próximas semanas o
prefeito marcará uma reunião
com a Secretaria de Segurança
Pública em que apresentará sua

preocupação em relação às inves-
tigações. O prefeito marcou in-
clusive reunião com a nova dire-
toria para analisar a questão e
pretende reunir-se com os vigilan-
tes. “Toda a prefeitura da UFRJ
ficou chocada. Somos solidários
com a família e com a categoria.
É o segundo caso que aconteceu
nos últimos vinte anos”, afirmou.

 O assassinato brutal de um ser-
vidor dentro do campus da maior
universidade federal do país no exer-
cício de sua função é mais do que
um alerta sobre a situação e as
condições de trabalho na área de
segurança das universidades fede-
rais que recai sobre toda sua comu-
nidade. Para Juscelino Ribeiro, in-
tegrante do GT Nacional de Segu-
rança da Fasubra, do GT do SINTU-
FRJ e coordenador regional do se-
minário nacional de vigilantes fe-
derais, a questão da segurança para

a UFRJ  envolve informação para
os alunos, mais investimentos e, o
principal, uma discussão ampla
sobre política de segurança. “A ques-
tão macro é a vulnerabilidade da
segurança hoje na UFRJ. Não te-
mos colete, e se Nelsinho tivesse,
poderia ter tido uma chance. Mas
tem outras coisas, como fechamen-
to de portões, acesso à Ilha, fácil
entrada e saída, etc.”.

A Fasubra e seus sindicatos, por
sua vez, lutam pela implementa-
ção de uma política de segurança
que resguarde os servidores e a co-
munidade, com abertura de con-
cursos para reposição do quadro de
pessoal, incluídos aí a vigilância.
Mas para piorar a situação, o decre-
to do governo que autoriza concur-
sos para reposição automática em
casos de falecimentos e aposenta-
dorias deixou de fora os vigilantes.

A coordenadora-geral do SIN-

TUFRJ, Noemi Andrade, que tam-
bém é vigilante, declara que é pre-
ciso fazer uma discussão política:
“Havia um grupo de trabalho que
integrava vigilantes e a vice-rei-
tora Sylvia Vargas que estava de-
senvolvendo um trabalho conjun-
to. Ele deixou de existir e a discus-
são sobre a política de segurança
não está sendo feita. A comunida-
de está crescendo, irá crescer mais
e não temos uma discussão orga-
nizada no campus”. A dirigente
reforça  a problemática sobre o
concurso e anuncia as primeiras
iniciativas. “Vamos convocar uma
reunião com o GT Nacional da
Fasubra. E no dia 22 de setembro,
às 14h, na sede da Vigilância, va-
mos fazer a discussão com os pro-
fissionais. Quanto ao decreto, o
problema é mais complexo, pois
está ligado também à discussão
da terceirização”.

Jorge Vinicius Juscelino Noemi

Fotos: Cícero Rabello
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Sindicato comemora em alto estilo seu novo começo
O clima de alegria, reen-

contro e confraternização contagiou
o público que compareceu ao Espa-
ço Cultural Professor Horácio Mace-
do, o Roxinho, palco histórico das
lutas da categoria, na tarde de quin-
ta-feira, dia 16, para prestigiar a
emocionante cerimônia na posse da
nova diretoria do SINTUFRJ para os
próximos dois anos.

Foi um evento, sem dúvida, con-
corrido. O auditório ficou repleto de
companheiros de todos os setores e
segmentos do corpo social da UFRJ,
representantes de entidades sindicais,
da Central Única dos Trabalhado-
res, da Fasubra, de autoridades uni-
versitárias e diretores de unidade. O
reitor Aloísio Teixeira compareceu
pela primeira vez à posse de uma
diretoria do SINTUFRJ.

Os novos coordenadores firma-
ram o compromisso comum de
empenho absoluto para reerguer o
sindicato como verdadeiro instru-
mento de luta da categoria.

A festa prosseguiu com mais
animação, abraços, cumprimentos
e sorrisos de satisfação no coquetel
oferecido aos presentes que lota-
ram o salão do CCMN, ao som agra-
dável do grupo Choro Verde, até o
início da noite.

A mesa foi composta pela co-
ordenadora da Fasubra, Rosânge-
la Costa, pelo presidente da CUT-
RJ, Darby Igayara, pelo reitor Alo-
ísio Teixeira, pela vice-decana do
CCMN, Cássia Turci, pelo presi-
dente da Adufrj, pelo Eduardo
Acosta e pelo coordenador-geral
Joshon Braz, representando a di-
reção que se despede do mandato.
Ele fez questão de destacar a for-
ma democrática como se deu a
eleição, legitimada pela posse re-
pleta de autoridades e represen-
tantes sindicais: “Não temos aqui
representantes de grupos políticos,
mas de toda a categoria que com-
puseram a chapa Novo Começo”.
As novas coordenadoras- gerais,
Neuza Luzia, Chantal Russi e No-
emi de Andrade, também foram
convidadas à mesa da solenidade.

“Essa é a nossa direção. A nova
direção do nosso Sindicato. Esta-
mos aqui hoje assumindo o com-
promisso de que estaremos juntos
no cotidiano, lutando e defenden-
do os interesses da categoria, aci-
ma dos nossos interesses”. Assim a
nova coordenadora-geral do SIN-
TUFRJ, Neuza Luzia Pinto, apre-
sentou os componentes da nova
gestão, eleitos com o projeto de um
novo começo para o SINTUFRJ,
numa cerimônia de posse que, a
seu ver, vai entrar para a história:
“O maior desafio é reconquistar-
mos o espaço que perdemos e nos
recolocarmos na cena universitá-
ria como atores”, resumiu.

Relação construtivaRelação construtivaRelação construtivaRelação construtivaRelação construtiva
O reitor Aloísio Teixeira disse

que, em sete anos à frente da Rei-
toria, esta era a primeira vez que
comparecia a uma cerimônia de
posse do Sindicato. Explicou que
seria também a última, porque
ano que vem deixa a Reitoria:
“Mas eu quis vir par reafirmar
minha confiança, reiterar minha
certeza de que a UFRJ, com o tra-
balho que estamos desenvolven-
do, está no caminho da expansão,
da reestruturação e consolidação
dos valores que professamos. Como
reitor nos últimos sete anos, tive-
mos a melhor relação com o Sin-
dicato. Tenho absoluta certeza de
que nosso sindicato se move e sabe
combinar uma defesa intransi-
gente dos interesses dos trabalha-
dores em educação com o com-
prometimento com políticas da
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro e seu desenvolvimento. Isso
torna possível essa relação cons-
trutiva. Tenho certeza de que com
Neuza, Chantal e Noemi, o Sindi-
cato entrará num período de for-
talecimento da representação dos
trabalhadores, e acho que esse é
um momento muito importante
da vida da nossa universidade e do
país e que nossos trabalhadores
em educação devem reivindicar
fortemente uma participação
maior na gestão da nossa Univer-
sidade. Vamos construir juntos
essa Universidade”.

O presidente da CUT-RJ, Darby
Igayara, contou que a Central
acompanhou todo o processo elei-
toral. Comentou que a presença de

Neuza na gestão foi um ganho para
a CUT: “Neuza é uma verdadeira
guerreira, uma brava lutadora, com
quem tenho orgulho de conviver.
O seu potencial e vontade, soma-
dos às forças com a direção, tere-
mos um Sindicato atuante. Para
além da eleição existe toda uma
luta que ultrapassa o processo de
disputa imediato”.

Igayara lembrou que vivemos
um cenário de turbulência porque
se avizinha a eleição: “Entregamos
à ministra Dilma Rousseff a pla-
taforma da CUT e da classe traba-
lhara, porque entendemos que ela
como mulher, guerreira e lutadora
tem condições plenas de continuar
o projeto em curso. E podemos
avançar mais, e a organização dos
sindicatos é fundamental”.

A vice-decana do CCMN, Cassia
Turci, desejou boa sorte para a nova

direção, apontando que há muito
trabalho a fazer.

Luis Eduardo Acosta, presidente
da Adufrj, manifestou o interesse de
que as duas entidades trabalhem de
forma conjunta: “Podemos ter dife-
renças, estamos filiados a outra cen-
tral, mas nós somos partidários da
unidade dos trabalhadores e tenta-
mos nesse momento trabalhar de for-
ma conjunta em tarefas como fazer
com que o Canecão volte a fazer parte
da Universidade; somos a favor da
expansão da universidade e do au-
mento de vagas para alunos com qua-
lidade e aí também me parece que
podemos trabalhar de forma conjun-
ta. Nosso sindicato coloca como pau-
ta a defesa da universidade pública e
da autonomia universitária”.

“Para nós, enquanto direção
nacional, o processo eleitoral é
muito importante. Fundamental-

mente porque a categoria, grande
patrimônio de toda entidade de clas-
se, se manifesta optando por um
ou por outro projeto”, disse Rosân-
gela Costa, coordenadora da Fasu-
bra, explicando que também acom-
panhou atentamente o processo
eleitoral: “A disputa é o que faz a
categoria crescer e entender o real
sentido de eleger uma gestão para
estar à frente da construção do seu
maior patrimônio que é a sua en-
tidade de classe.”

Ela destacou que o SINTUFRJ
contribui muito para que a Fa-
subra seja uma federação respei-
tada nacional e internacional-
mente: “Não podemos deixar de
reconhecer o papel desta entida-
de. À gestão que entra, queremos
desejar serenidade, compromisso
com a democracia e com as cons-
truções coletivas”.

CHANTAL, Rosângela Costa, Darby Igayara, Jonhson Braz, Neuza, Aloísio Teixeira, Cassia Turci, Noemi e Eduardo Acosta

AUDITÓRIO REPLETO: companheiros de diversas unidades da UFRJ prestigiaram a posse

Fotos: Cícero Rabello
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As coordenadoras-gerais e suas metas
“Gostaria de saudar os novos di-

retores, os funcionários do nosso sin-
dicato, que permitem o funciona-
mento dos serviços prestados aos sin-
dicalizados, e a nossa categoria, a
dos técnicos-administrativos em
educação, que nos últimos 30 anos
conquistaram seu espaço na Uni-
versidade. Vou citar apenas como
exemplo o de nossas bibliotecárias,
que idealizaram e concretizaram o
curso de graduação em biblioteco-
nomia e que hoje forma sua pri-
meira turma. Gostaria também de
saudar os companheiros dos cole-
giados – CEG, CPEG e Consuni, –
que também viabilizam as propos-
tas de nossos técnicos, inclusive a
criação deste curso”, disse a coorde-
nadora-geral Chantal Russi.

Noemi de Andrade explicou que
quando a chapa se formou foi com
o objetivo de levar o Sindicato a
um novo começo: “É importante
que a gente lembre que nosso sin-
dicato não é só voltado para fins
financeiros, mas uma instância de
representação dos técnicos-admi-
nistrativos. Queremos muito mais

que ações judiciais, queremos par-
ticipar desta universidade como um
todo, para que possa contribuir para
uma sociedade mais justa”.

Neuza Luzia agradeceu o voto

de confiança da categoria. “A gente
tem noção do tamanho da respon-
sabilidade que estamos assumindo
hoje. Estive afastada porque estava
na CUT e por problemas de saúde, e

quando retornei, fiquei muito preo-
cupada com o que eu estava assistin-
do: nossa categoria estava num pro-
cesso de perda de espaço político na
Universidade. Tive a grata surpresa

de saber que várias pessoas estavam
dispostas a se ocupar da solução do
problema, e montamos a chapa com
esse compromisso. Um novo começo
para nós significa recuperação da
história dos técnicos-administrativos.
Porque, desde o começo, nós sabía-
mos o que queríamos. Queríamos
aumento de salário porque a gente
ganhava muito mal. Mas quería-
mos demonstrar que temos capaci-
dade de pensar a Universidade,  por-
que entendemos que é um instru-
mento de transformação da socieda-
de. O maior desafio é reconquistar-
mos o espaço que perdemos e nos
recolocarmos na cena universitária
como atores. Somos uma categoria e
vamos voltar a ter vida coletiva, por-
que coletivamente conquistamos
muito. Vai ser muito importante es-
tarmos juntos. Quando houver as-
sembleia, todos têm de participar. E
a direção do Sindicato tem de estar
nas unidades. A confiança e a credi-
bilidade do nosso sindicato estão
ameaçadas, e a gente precisa recon-
quistá-las”, finalizou a nova coorde-
nadora-geral.

Momentos da festa
AS NOVAS coordenadoras-gerais Neuza Luzia, Noemi de Andrade e Chantal Russi

Alegria e descontração marcaram a comemoração da posse da nova
diretoria executiva, no salão do CCMN, que contou com a presença de
companheiros de luta, os quais ao som do grupo Choro Verde, brindaram,
entusiasmados, ao novo começo do SINTUFRJ.

Fotos: Cícero Rabello
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Claudia Mota, dire-
tora do NCE e represen-
tante técnico-adminis-
trativo no CEPG: “Es-
pero que a gente volte a
acelerar. O SINTUFRJ
deu uma freada nos últi-
mos tempos. Não sei
se em função da divisão
interna, de ter várias fren-
tes na mesma gestão.
Agora, com todo mundo
caminhando na mesma
direção, tem mais chan-
ces de voltar a sinergia.
Estou levando fé na nova
gestão”.

João Eduardo, chefe de gabinete da Reitoria:
“Sempre que o movimento se renova, é uma
sinalização de esperança, das coisas avançarem,
de um pensamento diferente. O movimento dos
funcionários mostrou, depois de anos de linearida-
de, que há controvérsias, divergências de opinião.
O Sindicato e o movimento dos funcionários se
renovam num momento em que a Universidade
também acena para um futuro pactuado, projeta-
do, discutido, e isso é importante. Acho que a
eleição acabou e deve acabar para todo mundo,
para eleitores, eleitos, vencedores e derrotados. O
importante é incorporar todos os setores com suas
contribuições, seus problemas para que o movi-
mento seja forte. A corrente que venceu deve estar
aberta para incorporar todos os segmentos, inclu-
sive dos colegas que não conseguiram a vitória”.

Marcílio Araújo, funcionário do IPPMG e ex-dirigente
do SINTUFRJ: “As expectativas são as melhores pos-
síveis. Este momento é bom para a categoria, para o
Sindicato, para o movimento de uma forma geral, para
resgatar o Sindicato para seu campo de luta que estava
esquecido. Sobretudo vamos ter tranquilidade com a
nova gestão. Que tem um perfil de diretoria que não usa
as informações do banco de dados contra a própria
categoria sindicalizada. Isso é uma questão grave que
infelizmente nós tivemos que enfrentar nessa última
gestão que terminou, sobretudo no segmento que é
quem dava as cartas no Sindicato. Do ponto de vista da
cidadania, é uma tranquilidade. A categoria vai poder
resgatar uma série de coisas. O Sindicato é uma
ferramenta de transformação social e não só para
reivindicar salários. O que a gente puder ajudar essa
gestão nós vamos fazê-lo”.

Carlos Levi, pró-
reitor de Planeja-
mento e Desenvolvi-
mento: “As expec-
tativas, quando se
apresenta uma con-
dição de mudança,
são sempre otimis-
tas. Acreditando que
a gente vai avançar e
consolidar as inicia-
tivas da gestão ante-
rior e incorporar no-
vas iniciativas. Essa
é a esperança que
se tem no momento
de posse”.

Helio de Mattos,
prefeito da UFRJ: “A
expectativa que tenho
em relação à nova ges-
tão é de continuidade
da luta histórica dos
trabalhadores em edu-
cação da UFRJ. Te-
mos grandes desafios
hoje na Universidade.
Estamos em plena ex-
pansão e é muito im-
portante que tenhamos
avanços, como concur-
so público para diver-
sas áreas que têm ne-
cessidade”.

Marcelo Land, dire-
tor do IPPMG: “Espero
que consigam realizar
a proposta que consi-
dero muito boa, que é
revitalizar  a participa-
ção dos técnicos-ad-
ministrativos em todas
as instâncias e conse-
lhos para que a gente
possa aprofundar e
melhorar a universida-
de cada vez mais. Es-
tou supercontente”.

Nelson Souza e Sil-
va, diretor do Instituto do
Coração: “Estamos sa-
tisfeitos com a posse
porque é uma diretoria
que conhecemos há
muito tempo e sempre
teve compromisso com
a Universidade. Precisa-
mos da organização dos
funcionários técnico-ad-
ministrativos para dar um
novo ânimo para o de-
senvolvimento dos novos
programas que a Univer-
sidade tem”.

Francisco Abda-
la, diretor do Sindi-
cato dos Bancários:
“Pela própria gestão
da Neuza e pela ex-
periência que teve na
CUT, a gente tem
certeza de que essa
vai ser uma gestão
apontada para que
se consiga resolver
os problemas do fun-
cionalismo da UFRJ”.

Murilo da Silva, dire-
tor do Sindicato dos Ban-
cários: “Essa chapa é
predominantemente iden-
tificada com o programa
da CUT, que defende uma
concepção de gestão
democrática, pluralista, e
no sentido de se identifi-
car com o perfil da cate-
goria. Espero que a ges-
tão tenha sucesso e que
possa conquistar nova-
mente o conjunto da ca-
tegoria para estar mais
perto Sindicato”.

Deputado Alessan-
dro Molon: “É um mo-
mento de alegria e tam-
bém de recomeço de um
trabalho, por isso a im-
portância dessa presen-
ça aqui. Certamente,
com essa organização,
vamos conseguir cons-
truir uma universidade
cada vez mais forte e
melhor para os funcio-
nários, mas sobretudo
através deles para os alu-
nos, o objetivo de toda
universidade”.

Bianca Lessa, presi-
dente do Sindicato dos
Assistentes Sociais: “A
gente faz questão de co-
laborar com o pessoal
do SINTUFRJ. A gente
acredita que de fato essa
gestão vai trazer um
novo começo. Vai reno-
var e dar força para a
categoria. A gente vê
que o pessoal está meio
desmobilizado e acho
que isso vai trazer esse
vigor de volta. A gente
está apostando nesta di-
retoria”.

DEPOIMENTOS

“A expectativa sobre a nova gestão?
A melhor possível”
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Ana Maria Ribeiro, representante
técnica-administrativa no CEG : “Acho
que a nossa categoria vinha perceben-
do os desgastes que nosso sindicato
estava passando. Como disseram bem
as nossas coordenadoras-gerais, o sin-
dicato defende os interesses da cate-
goria técnico-administrativa. E o que a
gente assistiu nos últimos anos foi o
sindicato esvaziado, tomado por um
grupo que se sentiu propriedade priva-
da. A diretoria do SINTUFRJ tem uma
tarefa, que é mobilizar a categoria e
ocupar os espaços  institucionais, onde
se decide as coisas na Universidade e
a política que vai interferir no seu dia a
dia, no seu trabalho”.

Tânia Vieira, da
Faculdade de Direi-
to: “Que seja real-
mente um novo co-
meço. Que os téc-
nicos-administrati-
vos estejam mais
presentes e partici-
pantes nesse novo
Sindicato. Que se
fortaleça mais nos-
so vínculo com a
entidade”.

Regina Célia Carneiro de Cam-
pos, funcionária da DVST: “A ex-
pectativa é a melhor possível. Den-
tro da estrutura da Universidade,
os órgãos que a gente tem de
defesa e questionamento são mei-
os que comprometidos. Meu caso,
apesar de toda prova documental,
foi colocado no esquecimento e
espero resgatar isso agora. A fun-
ção do sindicato é essa: um espa-
ço para amparar o funcionário e
que ele seja ouvido sem compro-
metimento. Espero que o Sindica-
to venha resgatar a força que a
gente sempre teve nas decisões
dentro da Universidade”.

Alberto Claudio,
aposentado: “A ex-
pectativa com a nova
gestão é a melhor
possível. Está voltan-
do a ser o que a gente
queria: um sindicato
de muita responsabi-
lidade e trabalho. Eu
vejo pessoas interes-
sadas em resgatar o
que a gente sempre
teve: um sindicato
respeitado na Univer-
sidade”.

Kátia Sueli, geren-
te de qualidade do
Núcleo de Estruturas
Oceânicas da Coppe:
“São as melhores ex-
pectativas possíveis.
Apesar de ter havido
tanta discordância, e
das pessoas estarem
avessas ao Sindica-
to, com essa nova
gestão vai mudar
tudo. Pelo que estou
vendo, o pessoal está
se esforçando. Vai ter
um planejamento es-
tratégico”.

Valter Nogueira, apo-
sentado, fundador da Asu-
frj: “Eu falei para a Neuza:
você tinha dúvida? Eu nun-
ca tive dúvida. Sou diretor
de duas escolas de sam-
ba e não gosto de perder.
Vim pra cá com a convic-
ção de que a gente ia ga-
nhar. Está aí,  e as expec-
tativas são as melhores. É
uma turma boa. Confio não
só na Neuza, como no
restante da diretoria. Tem
meu filho – o Valdeir – e
meu cunhado – o Celso.
Eu sou muito chato. Vou
cobrar e vou participar”.

Zezé Barcelos,
aposentada: “A expec-
tativa é a melhor pos-
sível. Da gente, nova-
mente, voltar a lutar,
congregar todo mun-
do para trabalhar junto
em prol da categoria e
que os aposentados
não sejam esqueci-
dos, que possam par-
ticipar mais”.

Vilma Garcia de
Azevedo, funcioná-
ria da Odontologia:
“Eu estou com mui-
ta esperança. Acho
que vai ser para me-
lhor. Estou acredi-
tando na renovação.
Com muita serieda-
de e trabalho que a
gente sabe que vai
ter, nós vamos con-
seguir levantar esse
sindicato e melho-
rar muito”.

Robson Leite, profes-
sor do Pré-Vestibular Co-
munitário e candidato a
deputado estadual: “Foi
uma importante vitória do
movimento sindical, para
o fortalecimento da CUT
e sobretudo de um pro-
cesso de encaminha-
mento do movimento
para uma visão focada
no fortalecimento dos tra-
balhadores da UFRJ,
com o resgate do com-
promisso com as lutas
do movimento sindical
brasileiro”.

Denise Góes, ex-dirigente
do SINTUFRJ: “Acho que essa
composição foi plural e isso
vai reger o mandato nesses
dois anos. Era preciso uma
nova direção, comprometida
com o Sindicato e não para
usufruir do sindicato. Para tor-
ná-lo eficiente, novamente for-
te, de luta, combativo. Nós
fizemos uma junção de pes-
soas. Porque achamos que a
entidade estava na mão de
quem não tinha compromisso
com o Sindicato. E a chapa
Novo Começo tem esse com-
promisso”.

André Marinho, diretor do
Sinpro-RJ: “Percebemos que
nesse período, a entidade com-
prometeu e muito a relação
dos profissionais. Como a ques-
tão dos trabalhadores que so-
freram assédio moral, a redu-
ção de carga horária, toda uma
prática que a gente condena
no movimento sindical e uma
entidade sindical acabou reali-
zando contra seus próprios tra-
balhadores. Agora, há uma nova
direção com o compromisso
de um novo começo, para fazer
do SINTUFRJ essa entidade
de luta que sempre foi”.

Carlinhos, ex-presi-
dente da CUT: “A ex-
pectativa com a nova
gestão é aproveitar
essa onda que será o
governo Dilma com a
possibilidade de nego-
ciação e, com serieda-
de, conseguir muitas
coisas e aproveitar esse
momento. Essa ges-
tão tem capacidade
para isso, tem carga
história para isso. Como
tenho orgulho do gover-
no Lula, tenho certeza
que terei orgulho dessa
gestão”.

DEPOIMENTOS

Por um novo começo
com o resgate do compromisso com as lutas
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ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASADMINISTRAÇÃO E FINANÇASADMINISTRAÇÃO E FINANÇASADMINISTRAÇÃO E FINANÇASADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
A principal atuação desta coordenação integrada por Ednea Martins, Denise Pernambuco

e Gerusa Rodrigues  será a de reestruturar o Sindicato. “Precisamos realmente ter conheci-
mento do fazer do Sindicato, do fazer dos funcionários, da quantidade de servidores que a
gente atende, enfim a gente precisa realmente equalizar o nosso funcionamento”, declara
Ednea. A ordem do dia é reorganizar o Sindicato. “Reorganizando, vamos conseguir atender
muito mais os associados e dialogar de maneira muito mais próxima com a categoria”,
completa. Para Gerusa, que tem experiência em administração, o problema da administra-
ção do SINTUFRJ é muito sério. E será levado com toda responsabilidade e comprometimen-
to de seus dirigentes.

COMUNICAÇÃO SINDICALCOMUNICAÇÃO SINDICALCOMUNICAÇÃO SINDICALCOMUNICAÇÃO SINDICALCOMUNICAÇÃO SINDICAL
Eles são Kátia Conceição, Sérgio Guedes e Vânia Glória. Para Vânia, o grande desafio da

comunicação é o de fazer a transversalidade com todas as coordenações para poder dar o
suporte necessário tanto da informação interna quanto externa para a comunidade univer-
sitária de questões de importância para a gestão. Kátia quer resgatar o jornal. “Vamos tentar
resgatar esse meio de comunicação que intermedeia os funcionários e o Sindicato. Queremos
resgatar nosso jornal para formar, educar, tirar dúvidas, receber sugestões”. Guedes comple-
menta: “Além do jornal ter um novo papel, a gente tem que restaurar a comunicação. Ser um
canal de comunicação e não simplesmente um jornal. Ser um ponto focal onde vamos ter
um repositório, um histórico dos acontecimentos, um espaço onde a gente possa rever e
aprender como o que foi feito. Comunicabilidade, interação e interatividade. É isto”.

POLÍTICAS SOCIAISPOLÍTICAS SOCIAISPOLÍTICAS SOCIAISPOLÍTICAS SOCIAISPOLÍTICAS SOCIAIS
Os novos companheiros são Celso Procópio, Antônio de Assis e Romildo Rodrigues.

“Transparência e ética são as palavras”, destaca Celso. Entre os projetos está a implantação de
uma política de saúde do trabalhador tendo a DVST como principal órgão de estruturação,
envolvendo também as unidades hospitalares e unidades da área de saúde da UFRJ. E mais:
combate aos espaços insalubres, busca de qualidade de vida e luta por condições dignas de
trabalho. Criar as Colsats (Comissões de Saúde do Trabalhador) e combater o assédio moral
e a perseguição no ambiente de trabalho são outros compromissos de trabalho.

EDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃOEDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃOEDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃOEDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃOEDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃO
São eles Nilson Theobald, Maria Isabel Bastos e Carlos Pereira. A primeira ação é garantir

o pleno funcionamento do Curso Pré-Vestibular. “O CPV é um projeto muito importante do
SINTUFRJ e que marcou o Sindicato ao longo desses anos. E nessa gestão temos de fortalecer
e garantir que o servidor e seus dependentes tenham uma formação de boa de qualidade para
entrar numa universidade pública e ter também uma formação com viés social, pois o CPV
e o SINTUFRJ trabalham isso também”, afirma Nilson.

ESPORTE E LAZERESPORTE E LAZERESPORTE E LAZERESPORTE E LAZERESPORTE E LAZER
Muitos planos e ações a serem levados por Japonês, Jorge Ignácio e Valdeir Alves. Entre

eles, realizar o campeonato interno da UFRJ no próximo ano, participar da Copa Fasubra,
retomar a escolinha de futebol da Vila Residencial, dos filhos de funcionários e criar outras
modalidades de esporte além do futebol. “Um novo projeto é a realização da colônia de férias
na Escola de Educação Física da UFRJ”, informa Jorge Ignácio.

ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICALORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICALORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICALORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICALORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL
O comando é de Antônio Carlos Alves, Gerly Miceli e Gilson Navega. A prioridade é a

recuperação da autoestima do servidor e da credibilidade do Sindicato, não só dentro da
universidade, como nacionalmente. “Com relação à Coordenação, haverá a criação de fóruns
nos quais a categoria possa ser chamada para discussões dos espaços institucionais e sindical
a que nós pertencemos e que durante algum tempo ficou secundarizado tais como Conselho
Universitário, CEG, CEPG e os órgãos deliberativos da universidade. E, no nível nacional,  os
conselhos que a gente também deixou de fazer parte. É fortalecer a representação do técnico-
administrativo em educação. Esse será o nosso principal trabalho”, explica Gerly.

APOSENTADOSAPOSENTADOSAPOSENTADOSAPOSENTADOSAPOSENTADOS
A Coordenação de Aposentados, representada pelos companheiros Petronila, Odir e Vera

Lúcia, pretende permanecer o mais próximo possível dos aposentados, criando mecanismos
de interesse e buscando a todo momento questões relevantes para envolvê-los.

“A uniformidade das ações junto à Fasubra será nosso cotidiano. Lutaremos sempre para
a manutenção da paridade entre ativos e aposentados, a permanência dos mesmos na folha
da Universidade, do reposicionamento e também nos posicionaremos contrariamente às
ações que venham a distanciá-los de qualquer situação de rebaixamento deste segmento. Em
breve lançaremos uma agenda de trabalho”, diz Vera.

Quem é quem nas coordenações
DIREÇÃO

SUPLLENTESSUPLLENTESSUPLLENTESSUPLLENTESSUPLLENTES
Eliane Nascimento, Elaci Barreto e Suely Klajman.

Fotos: Cícero Rabello



ÚLTIMA PÁGINA

Nova gestão faz planejamento estratégico
Durante três dias a diretoria fez diagnóstico e traçou diretrizes para o Sindicato

Nos dias 10, 11 e 12 de se-
tembro a nova diretoria do
SINTUFRJ realizou o seminá-
rio de políticas estratégicas,
na subsede no HU. O objetivo
foi fazer o diagnóstico dos
problemas enfrentados pela ca-
tegoria e apontar ações para se
chegar a soluções no decorrer
da gestão. Todas as coordena-
ções terão a sua demanda de
trabalho dentro de uma agen-
da com prazos definidos. Os
desafios são muitos, mas com
organização e competência a
nova direção tem certeza de
que recuperará o status do
SINTUFRJ e sua característi-
ca principal, que é a de van-
guarda na luta. O processo de
elaboração de estratégias e
ações terá continuidade, pois
as demandas são muitas.

Para todos os dirigentes é
realmente um novo começo
recuperar a credibilidade da
entidade, sem repetir os equí-
vocos de gestões anteriores
para resgatar o SINTUFRJ,
aproximando-o política e es-
truturalmente  da base. Isso,
com propostas claras, objeti-
vas e com transparência real,
deixando a base mais infor-
mada, cumprindo, assim, a
carta-programa e respeitan-
do a confiança depositada
pela categoria. As ações judi-
ciais, as reuniões por local
de trabalho, os HUs, a apo-
sentadoria especial, os con-
cursos, a saúde do trabalha-
dor e a recuperação financei-
ra, administrativa e patri-
monial  são  a lgumas  das

 Carga horária semanal apontando a necessidade de
redução para 30 horas

 Melhoria das condições de trabalho
 Assédio moral
 Capacitação
 Espaço de representação
 Democratização das instâncias de decisão
 Perda de identidade como categoria
 Intervenção direta com as direções
 APH x Decreto do Ponto Eletrônico
 Nível de apoio desmotivado e com falta de

perspectivas
 Reestruturação da carreira (auxiliar administrativo e

auxiliar de enfermagem)
 Carreira e reajustes salariais

questões nas quais a diretoria
irá se debruçar.

Audi tor iaAudi tor iaAudi tor iaAudi tor iaAudi tor ia
Com relação ao relatório da

auditoria externa, a diretoria o
estudará cuidadosamente. A pri-
meira ação será entregá-lo à 37ª
DP para subsidiar o processo ju-
dicial já aberto. O relatório apre-
sentado pela empresa de audito-
ria será objeto de estudo, tanto
para as providência legais e ope-
racionais cabíveis como para
elaboração de um documento
que explicará de forma clara e
acessível os fatos à categoria.

AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração
A situação financeira e ad-

ministrativa do Sindicato será
apurada, tanto no que diz res-
peito a dívidas quanto a passi-

vos trabalhistas oriundos de
ações judiciais movidas por fun-
cionários da entidade. A possi-
bilidade de negociá-los é uma
intenção da nova diretoria.

Episódio lamentávelEpisódio lamentávelEpisódio lamentávelEpisódio lamentávelEpisódio lamentável
Na véspera da posse da nova

diretoria do SINTUFRJ dois di-
retores da gestão anterior liga-
dos ao coletivo Tribo entraram
no Setor Financeiro da entida-
de, pegaram o talão de cheques
e preencheram uma folha no
valor de R$ 16.250,00. Eles fo-
ram à boca do caixa do Banco
do Brasil, onde o Sindicato tem
a sua conta-corrente, e sacaram
o dinheiro para pagar material
de divulgação de sua corrente
política. Consideramos esse epi-
sódio grave e providências legais
serão tomadas.

Fotos: Divulgação

Problemas

Dos problemas apurados inicialmente, aDos problemas apurados inicialmente, aDos problemas apurados inicialmente, aDos problemas apurados inicialmente, aDos problemas apurados inicialmente, a

diretoria detectou:diretoria detectou:diretoria detectou:diretoria detectou:diretoria detectou:
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