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Novo começo na Praia Vermelha

Protestos contra a invasão da ESS
Comunidade da UFRJ reagiu indignada à invasão da polícia à Escola

de Serviço Social, na Praia Vermelha. Colegiados se posicionam. PÁGINA 5

A diretoria tem projetos para
a Praia Vermelha e pretende
cumprir suas propostas apresen-
tadas na carta-programa. Rees-
truturar a sede, com espaço para
atendimento do Departamento
Jurídico e mais conforto aos sin-
dicalizados estão nos planos.
Trazer a academia dentro de um
projeto voltado para a saúde do
trabalhador e o desenvolvimen-
to de outras modalidades com a
promoção de torneios e campeo-
natos é outra boa-nova. Uma
parte da diretoria já está desig-
nada para a empreitada e ex-
pressou seus planos na bela festa
organizada para comemorar a
posse na Campus Praia Verme-
lha, na tarde do dia 23. PÁGINA 3

Política de segurança em xeque
Depois de episódios violentos na UFRJ, vigilantes exigem discus-

são sobre condições de trabalho. PÁGINA 7



2 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 925 - 27 de setembro a 3 de outubro de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

JORNAL DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição Rodrigues,  Sergio Guedes e Vânia Glória   / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação
de Comunicação Edição: Regina Rocha /  Reportagem:  Ana de Angelis, E. A. C. e Regina Rocha  /  Secretária: Andrea de Barros  /  Projeto Gráfico: Luís Fernando
Couto /  Diagramação: Luís Fernando Couto e Jamil Malafaia  /  Ilustração: André Amaral   /   Fotografia: Cícero Rabello  /   Revisão: Roberto Azul   /  Tiragem:
11 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de responsabilidade da  Coordenação de Comunicação Sindical  / Correspondência: aos cuidados da
Coordenação de Comunicação. Fax: 21 2260-9343. Tels.: 2560-8615/2590-7209, ramais 214 e 215.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61

DOIS PONTOS

A partir desta semana todos os
servidores (professores e técnicos-ad-
ministrativos) da Maternidade Es-
cola serão cadastrados no sistema
de ponto eletrônico instituído pela
direção, mas apenas aqueles que re-
cebem o Adicional de Plantão Hos-
pitalar (APH) farão o registro do
ponto. A avaliação dos técnicos foi a
de que valeu a pena se unir e iniciar
uma mobilização para discutir suas
questões e chegar a uma solução
justa para todos.

No início de setembro, os téc-
nicos-administrativos da Materni-
dade Escola foram surpreendidos
com a adoção, pela direção, do pon-
to eletrônico para todos, indiscri-
minadamente, deixando de fora
os professores.

A ação foi motivada pelo decre-
to do governo que regulamenta a
aplicação do APH, mas o decreto se
restringe apenas àqueles que rece-
bem a gratificação. Na unidade tra-

Servidores revertem imposição de ponto
eletrônico

balham tanto servidores que recebe
quanto quem não recebem a grati-
ficação.

No dia 9 de setembro, os funcio-
nários reuniram-se com a direção
do SINTUFRJ para discutir o pro-
blema. Por força do decreto, a dire-
ção da unidade resolveu adotar o
ponto eletrônico para todos os téc-
nicos-administrativos, apesar de não
ser a maioria que usufrui da grati-
ficação. Os funcionários decidiram
então encaminhar à direção a posi-
ção de que não aceitavam a forma
de controle para todos.

A direção do Sindicato reuniu-
se no dia 14 com o diretor Jofre

Amim (foto) e levou a posição dos
funcionários. Ele assumiu o com-
promisso de que apenas os servidores
que recebem o APH farão o registro
no ponto eletrônico.

Na sexta-feira, 24, a direção do
SINTUFRJ fez nova reunião com os
funcionários da unidade para dar
informações sobre a negociação
com a direção. Estes ficaram satis-
feitos com o desfecho e ampliaram
o debate com o SINTUFRJ sobre
questões de interesse da categoria.
O complexo hospitalar foi um dos
pontos iniciais de discussão sobre a
qual os funcionários desejam par-
ticipar e intervir.

A CUT-RJ, sindicatos filiados e
o ex-ministro do Meio Ambiente
Carlos Minc assinaram, no dia 20,
protocolo de intenções visando à
neutralização de CO

2
.

Todos se comprometem com
medidas que contribuam para
neutralizar as emissões de car-
bono provocadas por atividades
cotidianas.

Neuza Luzia Pinto, vice-presi-
dente da CUT e coordenadora-ge-
ral do SINTUFRJ, explica que o
protocolo é ponto de partida de
um conjunto de ações de curto,
médio e longo prazos com o obje-

CUT e Minc assinam protocolo
de intenções

Adesão à Amil
Está aberta a adesão ao

plano de Saúde Amil. Mais in-
formações com o Setor de Con-
vênios pelos telefones 2270-
5268 (direto) / 2270-3348 /
2560-8615.

Perna-seca
A Decania do CCS convoca a

comunidade do Centro para reu-
nião sobre os procedimentos do
processo de implosão da perna-
seca do HUCFF. Será segunda-
feira, dia 27, às 13h, no Qui-
nhentão, no subsolo do bloco K.
Estarão presentes representantes
da empresa que executará a im-
plosão e Pablo Benetti, do Co-
mitê Técnico da UFRJ.

HU no Dia da
Secretária

A unidade organizará evento
em comemoração ao Dia da Se-
cretária, no dia 30, quinta-feira,
a partir das 9h, no Auditório Hal-
ley Pacheco, no 8° andar.

Versão digital
do Jornal do
SINTUFRJ

Com a nova versão –  no
site http://www.sintufrj.org.br
– você pode navegar pelo con-
teúdo utilizando o cursor, vi-
rar página por página, pode
movimentar o jornal arrastan-
do o mouse sobre as páginas na
tela, salvar todo o conteúdo
publicado em HD local, impri-
mir, fazer buscas por palavras e
ainda marcar com índice suas
páginas favoritas. Confira.

tivo de reduzir as emissões de gases
poluentes, e adianta que o Sindica-
to vai discutir uma série de inicia-
tivas para contribuir.

Além da CUT-RJ e do SINTU-
FRJ, outras 11 entidades assinaram
o protocolo que estabelece provi-
dências, como o cálculo da emis-
são e de carbono e o plantio de
árvores para neutralizar a emissão.

Minc sugeriu aos sindicatos
medidas, como a adoção de alter-
nativas sustentáveis na construção
das sedes, cuidado com o desperdí-
cio de água, utilização de copos de
vidros e de papel reciclável.

O ciclo de Seminários Sr. Dino,
organizado pelo Instituto de Bioquí-
mica Médica, promove no dia 30 pa-
lestra sobre alimentos importantes
para a prevenção do câncer proferida
pela doutoranda Danielly Cristiny
Ferraz da Costa. No fim será oferecido
um coquetel “anticâncer” elaborado
por Danielly.

O seminário é realizado na últi-
ma quinta-feira de cada mês, às 15 h,
no Auditório Leopoldo de Méis, no
CCS. Desde 2008, foram abordados
temas como Obesidade, Câncer e Do-
enças do Coração. “Os temas são es-
colhidos de acordo com o interesse
dos funcionários. Passamos um ques-
tionário  com opções de temáticas e,
a partir daí, escolhemos os que susci-
taram maior interesse”, explica Mô-

Trabalhadores
mostram
produção

Nos dias 16 e 17 de setem-
bro, os alunos do curso de Res-
tauração de Móveis, organizado
pela Divisão de Desenvolvimen-
to de Pessoal da PR-4, apresen-
taram, no auditório da EBA, os
trabalhos executados durante os
seis meses em que foram treina-
dos nas novas técnicas.

Seminário difunde conhecimento
nica Martinez, técnica de laboratório
e uma das organizadoras do evento.

Por meio de releases, Mônica so-
licita divulgação e conta que o nome
do seminário é uma homenagem a
um querido colega. “Seu Dino traba-
lhou durante muitos anos no Insti-
tuto, lavando vidros. Era extrema-
mente carinhoso e criativo: pintava
quadros, cantava, fazia instrumen-
tos musicais com as garrafas dos rea-
gentes”, afirma Débora Foguel, dire-
tora do IBqM, que comenta: “É inad-
missível que nossos funcionários não
possam desfrutar do conhecimento
que circula e que é gerado em nossa
Universidade. Nosso objetivo é que
cada vez mais pessoas tenham vonta-
de de participar das discussões de te-
mas que estão sempre em evidência”.

Educadores, engenheiros, fi-
lósofos, físicos, químicos, soció-
logos e demais profissionais dis-
cutem o atual estágio da ciência
e as novas fronteiras do conheci-
mento no dia 28, das 9h às
16h30, no auditório do bloco A
do CT.

Francisco Antônio Dória,

Franklin Trein, José Henrique
Rubim de Carvalho, Roberto Bar-
tholo e Rubens Turci estão entre
os palestrantes. Os mediadores
são Mário Petzhold e Orlando
Concenza. O evento contará com
uma feira com produtos e servi-
ços do Ocidente e Oriente. Infor-
mações: www.ct.ufrj.br.

Nota da Direção
A diretoria alerta aos companheiros da UFRJ que não caiam no canto da

sereia de um advogado que anda circulando pela Praia Vermelha. Ele está
vendendo o peixe de que pode entrar com uma ação na justiça para conseguir
isonomia do vale-alimentação com outros ministérios. Já tivemos experiên-
cias com outras histórias similares que só trouxeram prejuízo aos que
aceitaram os serviços de tais profissionais. Cuidado com o que assinam.

Novas fronteiras do conhecimento

A criançada prestigiou a ativi-
dade organizada pelo Serviço So-
cial da Faculdade de Odontologia
em conjunto com a Disciplina de
Atenção Primária realizada, dias
15 e 17 de setembro, dentro da
Campanha de avaliação e fluore-
tação das crianças da Vila Resi-
dencial de 6 a 13 anos. Alunos e
professoras da disciplina realizam
atividade de educação oral.

Campanha na Vila

Fotos: Cícero Rabello

A direção do Hesfa infor-
ma: “No próximo dia 4 de
outubro, dia da consagração
de São Francisco de Assis, o
qual nos brinda com o seu
nome, abriremos nossa cape-
la para que todos os proprie-
tários de animais de estima-
ção possam vir benzê-los. Nes-
se dia haverá o reconheci-
mento de nossa paróquia no
âmbito do Ministério da
Educação. O ato cerimonial
será conduzido pelo padre Igí-
dio das 10h30 às 12h”.

Padroeiro
do Hesfa

Foto: Arquivo/CUT



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 925 - 27 de setembro a 3 de outubro de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 3

POSSE

Diretoria promove celebração para servidores
Uma bela tarde de sol movida a

samba e chorinho abrilhantou a co-
memoração da posse da gestão Novo
Começo no Galpão das Artes, Praia
Vermelha, na última quinta-feira,
23 de setembro. Esta foi a primeira
vez que uma diretoria celebra sua
posse com os servidores da Praia Ver-
melha e unidades isoladas.

O clima não poderia ser me-
lhor: satisfação, felicidade e espe-
ranças de dias melhores para a cate-
goria e para o SINTUFRJ.

PlanosPlanosPlanosPlanosPlanos
 “Queremos fazer o Sindicato se

mover. Trazer as oficinas, promover
debates e palestras. Fazer da Praia
Vermelha um foco que sirva para
agregar também as unidades isola-

das. É uma das nossas metas. As
coisas mudam e precisamos evo-
luir”, declara Neuza Luzia. “O cam-
pus da Praia Vermelha será um polo
agregador. Teremos também aqui
cursos de formação e muita coisa a
fazer. Tenho muitas esperanças nes-
sa gestão, principalmente pela união
do grupo, que reúne pessoas novas
com disposição e experientes para
fazer tudo funcionar bem”, com-
plementa Chantal Russi.

Para a coordenadora de Educa-
ção, Maria Isabel Bastos, é o reco-
meço, “a tomada literalmente de
um sindicato de peso. Um sindica-
to reconhecido e respeitado em todo
o Brasil. Passamos por momentos
em que foi necessário um movi-
mento como esse para resgatar a

verdadeira identidade do SINTU-
FRJ. Essa entidade que há 31 anos
era a Asufrj, que poucos conhece-
ram no Bloco L do CCS como eu,
minha amiga Valéria... A luta va-
leu a pena. Resgatou-se uma his-
tória dentro da UFRJ”.

AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação
Para o diretor que se despede,

Jonhson Braz, é a expectativa de
um mesmo tratamento para a toda
a categoria: “Nós vivemos um mo-
mento muito truculento no Sin-
dicato. Foi um período de muita
resistência, digamos assim, para
que pudéssemos manter o Sindi-
cato funcionando e assim poder-
mos entregar para a nova gestão
um sindicato ainda operante. Nós

Muita esperança
Na fala dos participantes, muito orgulho por ter apoiado a chapa, felicidade pela vitória e muita esperança de mudanças:

“Como nós prestigiamos a eleição,
nós todos queremos mais que se for-
taleça o pensamento desta nova dire-
ção. Esta mudança, que acredito que
vá acontecer, veio em boa hora. E é
mais um fato interessante ser a primei-
ra vez que a Praia Vermelha é contem-
plada com a comemoração de posse
de uma diretoria. Realmente me emo-
ciona. Estou muito feliz, porque esta
gestão é a nossa cara.”
Vânia Rocha,
vigilante da Praia Vermelha

“Minhas perspectivas são mudanças,
e com certeza em relação à gestão
anterior. Até hoje não me sindicalizei
porque não concordava com muitas
coisas que estavam acontecendo, e
não tinha vontade de tê-los me repre-
sentando. Eu falei para a Chantal que
se a chapa ganhasse seria a primeira
coisa que eu faria após a posse. É um
novo começo para mim e para o
SINTUFRJ.”
Andrea Queiroz, historiadora

“Espero melhorias
em todos os sentidos.
Mas para mim o princi-
pal é o investimento no
lazer dos nossos fami-
liares. O sítio, iriam fa-
zer, e isso nunca acon-
teceu. É um direito nos-
so. Foi falado, falado e
até hoje nada. Espero
que isso aconteça ago-
ra que está a nossa
colega Neuza, que co-
nheço desde 1987. Tô
levando fé! ”
Arnaldo Serpa, Insti-
tuto de Psiquiatria

“Espero que esta gestão
funcione. Eu tenho esperança.
Para nós aposentados é preci-
so melhorar os benefícios. O
desconto da Previdência é um
absurdo e eu não tenho plano
de saúde. Pelo menos devería-
mos pagar menos.”
Airton Lisboa, há dois anos
aposentado

“Espero coisas muito me-
lhores do que a outra gestão
fez. A gente esperava muita
coisa, houve muita promessa
e não fizeram nada. Principal-
mente os atrasados pra rece-
ber, os 3,17% que não saiu.
Espero que essa gestão faça
o papel que eles não fizeram.
Nosso salário tá muito defasa-
do.”
Edson Marinho da Silva,
Prefeitura

“Apesar de ter votado nulo, acredito muito na força do nosso sindicato.
O ano que vai entrar, apesar de ser um ano pós-eleição, será de grande
luta para a nossa categoria. E gostaria de parabenizar a nova direção por
trazer esta confraternização para a Praia Vermelha, uma vez que nunca
foi feito tal evento aqui do Sindicato. Isso é um bom sinal de que novos
tempos poderão surgir pela frente.”
Paulo César, o Paulinho, Escola de Comunicação

“É fundamental e impor-
tante começar a pensar na
formação da nossa base sin-
dical. É a primeira questão
para a gente não viver e nem
vivenciar momentos difíceis
de novo.”
Valéria Baptista,
Editora da UFRJ

“É um momento muito feliz para nós estarmos
nesse congraçamento em que a Chapa 1, a chapa
da ética, a chapa da nossa renovação, do pensar
em conjunto, está agora se consagrando vitoriosa
depois de tanta luta e de tantas pressões contrá-
rias. Foi um desafio para nós funcionários da
UFRJ,  principalmente neste momento que a UFRJ
também sofre um processo de mudança. Esta
chapa traz para nós a esperança de dias muito
bons, muito justos e muito éticos.”
Dra.Marli Pernes,
neurologista, Instituto Deolindo Couto

“Como apoiador, estou convicto de que decidimos boas coisas no
seminário e tenho muito clareza com o trabalho a ser feito com a base.
Definimos um ideal de caminhar, esperamos integração de ideias e que
a gente possa ter um senso comum nos encaminhamentos. Espero que
esta administração consiga deixar um impacto de boas condutas e boas
maneiras de como se administrar uma entidade pública e classista. A luta
pelas 30 horas e a implantação das Colsats são situações prioritárias, e
no HU” pelo momento que passa, exige-se uma atenção primordial, tanto
pela questão psicológica quanto de saúde de seus trabalhadores, mas a
nossa proposta é pra Universidade toda.”
Caetano, HU

Fotos: Cícero Rabello

tentamos também manter o que
havia ainda de credibilidade da en-
tidade junto à categoria. Agora, nós
esperamos que esta diretoria possa
dar à categoria um tratamento

igual. E não usar o Sindicato como
aparelho de um determinado gru-
po político dentro da universidade,
que foi o que afundou a credibili-
dade da entidade”.

O SOM do grupo Choro Verde embalou a tarde de festa
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NOSSOS DIREITOS

Contagem de tempo especial em atividade insalubre/perigosa para
servidor estatutário: informações para fazer a melhor escolha

Vale a pena requerer a aposentadoria especial?

O SINTUFRJ vem participando
desta luta e das conquistas dos tra-
balhadores da UFRJ para garantir
a contagem do tempo trabalhado
em atividade insalubre ou perigo-
sa desde o início, enquanto não é
regulamentada a aposentadoria es-
pecial para o servidor público, que
é prevista no artigo 40 (parágrafo
4º) da Constituição Federal.

Já garantimos a contagem de
tempo trabalhado sob o regime
CLT num primeiro momento.
Agora, com o reconhecimento pelo
próprio Supremo Tribunal Federal
de que enquanto esta regulamen-
tação não acontecer devem ser apli-
cadas as mesmas regras do regime
geral de previdência (INSS) no que
se refere ao tempo de 25 anos ou a
contagem especial também do pe-
ríodo pós-CLT, o direito a essa con-
tagem também está sendo garan-
tido para o período estatutário.

Existem inúmeros mandados
de injunção com julgamento po-
sitivo, inclusive o Mandado de In-
junção 1554, proposto pela Fasu-
bra, que contempla os funcionári-
os da UFRJ.

O SINTUFRJ já pleiteou a apli-
cação da decisão e, reconhecendo o
direito, a UFRJ começa a receber os
documentos dos servidores que aten-
dem aos requisitos desta decisão e
da Orientação Normativa SRH/
MPOG nº  06, de junho de 2010.
Vale conferir alguns esclarecimen-
tos prestados a seguir sobre esta
questão.

 1 – O que é o mandado de 1 – O que é o mandado de 1 – O que é o mandado de 1 – O que é o mandado de 1 – O que é o mandado de
injunção?injunção?injunção?injunção?injunção?

É uma medida judicial utili-
zada quando determinado direito
está garantido na Constituição, mas
depende da existência de uma lei
para ser exercido.

Quando a lei  não é feita, utili-
za-se o mandado de injunção para
declarar que não existe a lei, inti-
mar quem tem competência para
fazê-lo e, excepcionalmente, esten-
de-se a aplicação dessa lei já exis-
tente para determinada situação
até que a regulamentação própria
aconteça.

Nesse caso, foi constatada a fal-
ta da regulamentação para garan-
tia do exercício do direito à apo-
sentadoria dos servidores públicos,
sendo determinada a aplicação, no
que for possível, da mesma lei apli-
cada aos trabalhadores da iniciati-
va privada que trabalham em ati-
vidade insalubre e perigosa, seja no

que diz respeito à contagem dife-
renciada, seja em relação à apo-
sentadoria aos 25 anos, nos termos
da legislação do INSS.

 2 – Qual foi o pedido do 2 – Qual foi o pedido do 2 – Qual foi o pedido do 2 – Qual foi o pedido do 2 – Qual foi o pedido do
Mandado de Injunção 1554?Mandado de Injunção 1554?Mandado de Injunção 1554?Mandado de Injunção 1554?Mandado de Injunção 1554?

O pedido foi justamente para
declarar a não existência da regu-
lamentação do direito à aposenta-
doria especial para o servidor pú-
blico, determinar a intimação de
quem tem competência para fazê-
lo e determinar a aplicação da le-
gislação do regime geral de previ-
dência (INSS) no que couber até
que a regulamentação seja reali-
zada.

 3 – E qual foi a decisão? 3 – E qual foi a decisão? 3 – E qual foi a decisão? 3 – E qual foi a decisão? 3 – E qual foi a decisão?
A decisão contemplou o pedi-

do, garantindo, na prática, que
seja realizada a contagem de tem-
po diferenciada para quem traba-
lhou em atividade insalubre/pe-
rigosa, nos percentuais de 20%
para mulher e 40% para homem
sobre o tempo trabalhado com-
provadamente em atividades com
este encargo mesmo após terem
deixado de ser celetistas, ou, alter-
nativamente, garante a aposenta-
doria especial aos 25 anos de tra-
balho em atividade insalubre/pe-
rigosa, independentemente de ida-
de, nos termos do regime geral, o
que significa dizer que nessa últi-
ma opção o cálculo da aposenta-
doria será feito pela média das 80
maiores remunerações a partir de
1994 atualizadas pelos índices do
INSS, portanto, sem paridade e sem
integralidade , com considerável
redução dos valores.

 4 – Esta decisão do STF 4 – Esta decisão do STF 4 – Esta decisão do STF 4 – Esta decisão do STF 4 – Esta decisão do STF
regulamenta a aposentadoriaregulamenta a aposentadoriaregulamenta a aposentadoriaregulamenta a aposentadoriaregulamenta a aposentadoria
especial do servidor?especial do servidor?especial do servidor?especial do servidor?especial do servidor?

Esta decisão não regulamenta
definitivamente a aposentadoria
especial do servidor, mas sim tem-
porariamente, enquanto não for
publicada lei específica regulando
a matéria.

Estão tramitando diversos pro-
jetos de lei no Congresso, entre eles
os de número 554 e 555, ambos de
2010.

 5 – Posso me aposentar com 5 – Posso me aposentar com 5 – Posso me aposentar com 5 – Posso me aposentar com 5 – Posso me aposentar com
25 anos de contribuição sem25 anos de contribuição sem25 anos de contribuição sem25 anos de contribuição sem25 anos de contribuição sem
idade mínima?idade mínima?idade mínima?idade mínima?idade mínima?

Desde que trabalhados os 25
anos comprovadamente em ativi-
dade insalubre/perigosa, sendo cer-
to que essa aposentadoria vai ser

pela média aritmética e sem pari-
dade (equivalência entre ativo e
aposentado).

 6 – Se me aposento pela 6 – Se me aposento pela 6 – Se me aposento pela 6 – Se me aposento pela 6 – Se me aposento pela
especial, da maneira como in-especial, da maneira como in-especial, da maneira como in-especial, da maneira como in-especial, da maneira como in-
formado no item anterior, pos-formado no item anterior, pos-formado no item anterior, pos-formado no item anterior, pos-formado no item anterior, pos-
so continuar trabalhando e re-so continuar trabalhando e re-so continuar trabalhando e re-so continuar trabalhando e re-so continuar trabalhando e re-
querer o abono permanência?querer o abono permanência?querer o abono permanência?querer o abono permanência?querer o abono permanência?

Não. A Orientação Normativa
nº. 6, de 21 de junho de 2010, no
art. 7º,  prevê que esse direito não
poderá ser exercido no caso de apo-
sentadoria especial.

 7 – O que preciso fazer para 7 – O que preciso fazer para 7 – O que preciso fazer para 7 – O que preciso fazer para 7 – O que preciso fazer para
requerer essa contagem de tem-requerer essa contagem de tem-requerer essa contagem de tem-requerer essa contagem de tem-requerer essa contagem de tem-
po?po?po?po?po?

Preencher o formulário especí-
fico já disponibilizado pela UFRJ e
anexar os documentos que com-
provem a atividade insalubre/peri-
gosa, protocolando na sua unida-
de. Podem ser contracheques ou fi-
chas financeiras comprovando o re-
cebimento do adicional de insalu-
bridade/periculosidade.

 8 – Estou aposentado, mas 8 – Estou aposentado, mas 8 – Estou aposentado, mas 8 – Estou aposentado, mas 8 – Estou aposentado, mas
tinha tempo em atividade in-tinha tempo em atividade in-tinha tempo em atividade in-tinha tempo em atividade in-tinha tempo em atividade in-
salubre/perigosa. Posso pedirsalubre/perigosa. Posso pedirsalubre/perigosa. Posso pedirsalubre/perigosa. Posso pedirsalubre/perigosa. Posso pedir
revisão?revisão?revisão?revisão?revisão?

Sim, pode pedir revisão de apo-
sentadoria, mas deverá encaminhar

o formulário e documentos ao se-
tor de aposentados e pensionistas.

 9 – Já fiz o pedido de conta- 9 – Já fiz o pedido de conta- 9 – Já fiz o pedido de conta- 9 – Já fiz o pedido de conta- 9 – Já fiz o pedido de conta-
gem especial de tempo de servi-gem especial de tempo de servi-gem especial de tempo de servi-gem especial de tempo de servi-gem especial de tempo de servi-
ço do período anterior ao RJU  eço do período anterior ao RJU  eço do período anterior ao RJU  eço do período anterior ao RJU  eço do período anterior ao RJU  e
ainda assim não consegui al-ainda assim não consegui al-ainda assim não consegui al-ainda assim não consegui al-ainda assim não consegui al-
cançar o tempo necessário paracançar o tempo necessário paracançar o tempo necessário paracançar o tempo necessário paracançar o tempo necessário para
ter garantida a aposentadoriater garantida a aposentadoriater garantida a aposentadoriater garantida a aposentadoriater garantida a aposentadoria
integral. Posso fazer um novointegral. Posso fazer um novointegral. Posso fazer um novointegral. Posso fazer um novointegral. Posso fazer um novo
pedido, sendo que agora para apedido, sendo que agora para apedido, sendo que agora para apedido, sendo que agora para apedido, sendo que agora para a
contagem especial do tempocontagem especial do tempocontagem especial do tempocontagem especial do tempocontagem especial do tempo
posterior ao RJU?posterior ao RJU?posterior ao RJU?posterior ao RJU?posterior ao RJU?

Sim, isso foi garantido pela de-
cisão no mandado de injunção.

 10 – Se com a contagem 10 – Se com a contagem 10 – Se com a contagem 10 – Se com a contagem 10 – Se com a contagem
especial de tempo de serviçoespecial de tempo de serviçoespecial de tempo de serviçoespecial de tempo de serviçoespecial de tempo de serviço
anterior ao RJU eu tiver atingi-anterior ao RJU eu tiver atingi-anterior ao RJU eu tiver atingi-anterior ao RJU eu tiver atingi-anterior ao RJU eu tiver atingi-
do os 25 anos, posso requerer ado os 25 anos, posso requerer ado os 25 anos, posso requerer ado os 25 anos, posso requerer ado os 25 anos, posso requerer a
aposentadoria especial?aposentadoria especial?aposentadoria especial?aposentadoria especial?aposentadoria especial?

Não. Contagem especial de tem-
po de serviço é diferente de aposen-
tadoria especial. Enquanto a pri-
meira concede um acréscimo de
tempo que será considerado para a
aposentadoria voluntária (normal),
a aposentadoria especial exige que
o servidor tenha, sem contagem es-
pecial, 25 anos de serviço prestado
com exposição aos agentes insalu-
bres e/ou perigosos.

 11 – Quero dar entrada no 11 – Quero dar entrada no 11 – Quero dar entrada no 11 – Quero dar entrada no 11 – Quero dar entrada no

meu pedido de aposentadoriameu pedido de aposentadoriameu pedido de aposentadoriameu pedido de aposentadoriameu pedido de aposentadoria
e tenho tempo especial parae tenho tempo especial parae tenho tempo especial parae tenho tempo especial parae tenho tempo especial para
contar. Posso fazer o pedido?contar. Posso fazer o pedido?contar. Posso fazer o pedido?contar. Posso fazer o pedido?contar. Posso fazer o pedido?

O ideal é primeiro protoco-
lar o pedido de contagem e, de-
pois da averbação do acréscimo
de tempo, fazer o pedido de apo-
sentadoria. Se já foi protocolado
o pedido de aposentadoria, é re-
comendável, ao protocolar o pe-
dido de contagem de tempo, jun-
tar uma cópia do processo de
aposentadoria.

Considerando que este proce-
dimento está começando agora,
o SINTUFRJ estará diligenciando
estas situações mais urgentes para
informar sobre o melhor procedi-
mento, evitando imprevistos.

Vale lembrar que, além das
decisões nos mandados de injun-
ção, o Supremo também está ana-
lisando uma proposta de súmula
vinculante, a de nº 45, que aguar-
da apenas apreciação do Tribu-
nal, o que vai uniformizar todas
as decisões sobre essa matéria.

Se você ainda tem dúvidas
sobre este tema, procure o Depar-
tamento Jurídico do SINTUFRJ,
pois a sua dúvida pode ser a dú-
vida de outros colegas, e a divul-
gação das informações pode agi-
lizar a resolução de pendências.

Atendimento
Área
Trabalhista/
Administrativo:

Às 2as-feiras na sede da enti-
dade, de 10h, às 13h, e na subse-
de da Praia Vermelha na últi-
ma segunda-feira do mês, com
prévio agendamento.

Às terças-feiras, no horário
das 8h às 12h, na subsede do HU.

Em breve
estaremos
estendendo os
plantões do
Jurídico para o
Centro da
Cidade
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UFRJ

UFRJ protesta contra invasão da ESS

Na sessão do dia 22 de setem-
bro, os membros do Conselho de
Ensino de Graduação receberam o
reitor Aloísio Teixeira para discu-
tir a moção aprovada no dia 1º de
setembro, em defesa do colegiado
e em repúdio a manifestações que,
segundo destacam, desqualificam
a sua importância.

Os conselheiros consideraram
que, durante o debate ocorrido no
Conselho Universitário sobre aces-

CEG discute moção
so aos cursos de graduação em 2011,
assistiram a manifestações inade-
quadas, como a afirmação de que o
CEG teria engavetado a discussão
sobre políticas de ações afirmativas
ou de que não teria condições de
encaminhar as políticas de assistên-
cia estudantil.

Teixeira apelou pela revogação
da moção e ao bom-senso dos conse-
lheiros, porque, segundo ele, pode
levar a uma crise institucional. De-

fendeu que os envolvidos deveriam
ser ouvidos e que a universidade é a
casa da liberdade de opiniões.

Os membros do CEG expressa-
ram o desagrado do colegiado com
o ocorrido e lembraram que infe-
lizmente nem sempre a “liberdade
de opiniões” está sendo resguarda-
da, como foi destacado por um dos
conselheiros.

O reitor pediu que os conselhei-
ros assistissem às filmagens das ses-

sões do Consuni, julgassem a ques-
tão e refletissem. Defendeu que, se
há problemas nas relações entre os
conselhos, que estes fossem tratados
como tal. Explicou que aguardaria
a manifestação do colegiado para
levar o tema ao Consuni.

Depois da participação do reitor,
os conselheiros prosseguiram em suas
avaliações. Mas o debate não se en-
cerrou e o CEG vai estudar a solicita-
ção que o reitor apresentou.

Os conselheiros reafirmaram
que não houve ataque à adminis-
tração central e nem a ampla ma-
nifestação de opiniões no conse-
lho superior, mas sim a manifes-
tação individual de um dos mem-
bros da administração, como ex-
presso na moção.

As sessões do CEG, Consuni e
CEPG são transmitidas ao vivo e
estão disponíveis no endereço http:/
/tv.ufrj.br/consuni/.

A inaceitável invasão da Escola de
Serviço Social, na Praia Vermelha, no
dia 13 de setembro, por sete policiais
armados, acompanhados da delega-
da- chefe da 155ª DP, gerou uma onda
de protestos na UFRJ.

No dia 22, a Congregação da uni-
dade manifestou repúdio à invasão da
Polícia Civil. Segundo a moção, a ba-
tida policial foi motivada por uma
denúncia de crime contra direitos au-
torais (pela reprodução de material
didático na xerox), mas sem intima-
ção ou mandado policial. Os policiais
teriam insultado e provocado funcio-
nários, alunos e professores.

“A ESS foi invadida por policiais
que não portavam, além das armas e
da truculência, nenhum procedimen-
to formal que caracterizasse busca e
apreensão, configurando-se numa ope-
ração completamente irregular; os do-
centes, discentes e funcionários foram
ameaçados por diversas vezes; todo o
material didático foi apreendido; e o
trabalhador da Xerox foi levado para
delegacia, interrogado e indiciado”,
diz a moção, denunciando: “Em
nome de uma lei que supostamente
defende os direitos autorais, interdita-
se o essencial: o amplo acesso ao co-
nhecimento e o próprio direito à edu-
cação como bem público e inaliená-
vel, dever do Estado”.

Consuni aprova moçãoConsuni aprova moçãoConsuni aprova moçãoConsuni aprova moçãoConsuni aprova moção
de repúdiode repúdiode repúdiode repúdiode repúdio

A moção foi lida pela diretora da
Escola, Mavi Rodrigues, na sessão do
Conselho Universitário do dia 23, pal-
co de protesto de estudantes e que tra-
tou exclusivamente da invasão e de
medidas para evitar episódios assim.

Depois de uma série de manifesta-
ções comuns de indignação por parte
dos conselheiros, o colegiado aprovou
proposta de resolução regulamentan-
do a reprodução em cópias reprográfi-
cas de livros, revistas científicas e perió-
dicos na UFRJ.

Segundo o conselheiro técnico-
administrativo Jéferson Salazar, o país

discute a reforma da Lei de Direitos
Autorais e ainda cabe à UFRJ, princi-
palmente diante da inexplicável inva-
são, fazer o debate.“Ao fato ocorrido
cabe a nós manifestarmos toda indig-
nação e apoio à proposta de resolu-
ção”, avaliou.

“Enquanto a gente luta por uma

universidade mais democrática, o Es-
tado teve nesse caso um papel de res-
tringir ainda mais o acesso ao conhe-
cimento em função dos interesses par-
ticulares dos que controlam a edição
de livros e o acesso ao conhecimento
de forma geral”, disse o representante
discente Allysson Lemos.

Com algumas alterações, a resolu-
ção aprovada por unanimidade – para
garantir o direito à informação de es-
tudantes, professores e pesquisadores,
indispensável à formação – permite a
reprodução sem finalidade lucrativa
de trechos, capítulos e livros e artigos;
permite a reprodução na íntegra em

cópia xerográfica de exemplares do acer-
vo de bibliotecas da UFRJ de obras
esgotadas, sem republicação há mais
de 10 anos ou não disponíveis no mer-
cado nacional, de domínio público ou
nas quais conste expressa autorização.
E autoriza os docentes da UFRJ a dis-
ponibilizar material destinado às dis-
ciplinas que ministram.

MoçãoMoçãoMoçãoMoçãoMoção
Mencionando os lamentáveis epi-

sódios na Praia Vermelha, a truculên-
cia da polícia, “expressa em ameaças à
integridade física e à liberdade de estu-
dantes, professores e servidores técnico-
administrativos”, e a apreensão arbi-
trária de material didático, adminis-
trativo e livros de propriedade de do-
centes ou da Universidade, o Consuni
resolveu manifestar sua indignação e
registrar veemente protesto contra a
ação policial, “Inaceitável por violar o
princípio constitucional da autono-
mia universitária” e exigir a devolu-
ção do material.

O reitor Aloísio Teixeira informou
ao colegiado as ações que a UFRJ vem
adotando. Contou que o funcionário
da xerox está sendo assistido pelo Nú-
cleo da Faculdade de Direito, que a
Administração Central orientou a Di-
visão de Segurança da UFRJ a não
permitir a entrada de viaturas poli-
ciais no campus da Praia Vermelha
sem a apresentação de mandado ou
autorização da própria Reitoria e que
manifestou repúdio pela ação da polí-
cia ao governador Sérgio Cabral atra-
vés de documento em que denuncia a
ação arbitrária e solicita providências
para a devolução do material apreen-
dido. Segundo Teixeira, o Ministro da
Cultura Juca Ferreira manifestou apoio
à UFRJ.

Ato públicoAto públicoAto públicoAto públicoAto público
No fim da tarde do dia 23, os

protestos prosseguiram com uma aula
pública na Praia Vermelha convocada
pelo DCE, pela Adufrj, CA e direção da
Escola de Serviço Social.

CONSUNI do dia 23 ocupado por estudantes

AULA PÚBLICA na Praia Vermelha em protesto contra a invasão

Fotos: Cícero Rabello



6 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 925 - 27 de setembro a 3 de outubro de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

Comunidade da Faculdade de Letras homenageia Tannus
UFRJ

A Faculdade de Letras promo-
veu uma belíssima homenagem
in memoriam ao professor Carlos
Tannus, na manhã do dia 22, pri-
meiro com uma missa e depois
com uma sessão solene da Congre-
gação e o descerramento da placa
dando seu nome à sala da Congre-
gação.

Técnicos-administrativos, do-
centes e estudantes participaram
da missa no auditório G1, proferi-
da por padre Alex, da Igreja Nossa
Senhora do Loreto, na Ilha. Ele lem-
brou que o professor era alguém
apaixonado por aquilo que fazia e
o amigo Antônio dos Santos cui-
dou para que os cânticos, a maio-
ria em latim, fossem aqueles que
Tannus mais gostava na missa.

Na sessão solene da Congrega-
ção, a diretora da Faculdade, Eleo-
nora Ziller, destacou que esta era

uma homenagem há muito devi-
da ao professor. Disse que ele tinha
como característica principal a ge-
nerosidade. “Professor Tannus foi
incansável na defesa desta casa”,
lembrou.

O prefeito Hélio de Mattos, re-
presentando a Reitoria, lembrou
que Tannus viveu intensamente a
Universidade e que também eram
sua marca a amizade e o acolhi-
mento.

O diretor adjunto de Cultura,
Carlos Scherer, disse que a sala da
Congregação, idealizada e constru-
ída por Tannus, era sua menina
dos olhos, portanto nada mais jus-
to que dar seu nome ao espaço.

Carlos Scherer detalhou a tra-
jetória de Tannus, contando por
exemplo que, em 1988, ele formou-
se doutor em Letras Clássicas pela
UFRJ; em 2005 tornou-se professor

Entre os dias 27, 28 e 29 de
setembro, das 10h às  16h, a comu-
nidade do Centro de Letras e Artes
(CLA) vai às urnas para participar
do processo de consulta para a esco-
lha do novo decano. São 7.620 vo-
tantes entre técnicos-administra-
tivos em educação, professores e es-
tudantes, que podem participar da
consulta.

A votação é paritária, isto é,
com ponderação de 1/3 para cada
segmento. A chapa Integração e Vi-
sibilidade é única, formada pela
professora Flora de Paoli Faria, que
também é coordenadora de Pós-
Graduação do CLA, e pela professo-
ra Cristina Tangará, da Escola de
Belas Artes. A apuração será nos dias
30 de setembro e 1º de outubro, a
partir das 10h, no auditório Sami-
ra Mesquita (antigo Salão Azul)
do prédio da Reitoria.

A candidata a decana Flora de
Paoli, atual vice-decana, faz um
chamado aos segmentos para par-

titular de Latim. Foi diretor da Fa-
culdade entre 1990 e 1993, decano
do CLA entre 1998 e 2005 e coorde-
nador do Fórum de Ciência e Cul-
tura entre 2003 e 2007.

Tannus faleceu em junho de
2008, aos 62 anos.

LivroLivroLivroLivroLivro - A emoção foi a marca
da festa organizada em conjunto
por Ângela Balduino, Carlos Sche-
rer, Miguel Barbosa, Antônio Alves
dos Santos e Darcy Vieira.

Depois de uma apresentação de
fotos e vídeos, uma publicação,
com uma coletânea de textos de
seus muitos conhecidos, foi pre-
senteada aos participantes, mos-
trando o zelo de seus amigos.

“O professor Tannus era extre-
mamente generoso, pensava gran-
de, não fazia distinção de pessoas,
acolhia a todos com interesse e
generosidade, professores, alunos

Eleição para decania do CLA é esta semana
Candidata convoca a comunidade para ir às urnas nos três dias de votação

ticipar do processo. “Não é por ser
chapa única que não vamos votar.
Vamos às urnas, assim a nossa cha-
pa será mais representativa com a
participação de todos os segmen-
tos”, conclama.

Flora de Paoli declara que con-
tinuará o trabalho iniciado pela
atual gestão com projetos para os
três segmentos: “Queremos promo-
ver cursos de atualização para pro-
fessores e técnicos-administrativos,
cursos esses voltados para as neces-
sidades das unidades. Congregar as
unidades e apresentar mais possi-
bilidades de crescimento profissio-
nal e intelectual para os três seg-
mentos”. Parcerias com outras uni-
versidades e especialização no exte-
rior estão entre seus planos, pois
segundo ela esta vivência soma
muito para a universidade.

No que se refere à Universidade,
a candidata afirma que é preciso
repensar a autonomia da UFRJ da
forma como vem sendo tratada pelo

governo federal. Quanto à estrutu-
ra da Universidade, ressalta a ques-
tão das vagas: “Vamos continuar
nos empenhando para garantir
mais vagas para professores, estu-
dantes e técnicos-administrativos”.
Em relação à visibilidade, a profes-
sora Flora quer mostrar o que se faz
e produz nas unidades do CLA. “Esta
comunicação é importante para
não nos fecharmos entre os muros
da Universidade”, avalia.

Compõem o Colégio Eleitoral
457 técnicos-administrativos em
educação,  425 professores e  6.738
estudantes entre os da gradua-
ção, mestrado e doutorado. Os
eleitores devem identificar-se no
ato da votação mediante a apre-
sentação de um dos  seguinte do-
cumentos: Carteira de Identida-
de, Carteira de Trabalho, Cartei-
ra Funcional, Crachá de Identi-
ficação expedido pela UFRJ ou à
Carteira de Estudante expedida
pela DRE/UFRJ.

Locais de votação:Locais de votação:Locais de votação:Locais de votação:Locais de votação:
 Prédio da Reitoria – Ilha do Fundão.
Seção Eleitoral das Unidades: Centro de Letras e Artes (CLA), Escola de

Belas Artes (EBA)e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo(FAU).
Prédio da Faculdade de Letras – Ilha do Fundão.
Seção Eleitoral da Faculdade de Letras.
Prédio da Escola de Música – Centro.
Seção Eleitoral da Escola de Música.
Em cada Seção Eleitoral haverá urnas diferenciadas por categoria:

Uma para professores, uma para técnicos-administrativos e uma para
estudantes. E cada eleitor somente poderá votar na Seção Eleitoral de sua
Unidade.

e técnicos-administrativos...”, dis-
se seu amigo, Antônio Alves dos
Santos, assistente em administra-
ção da Faculdade, lembrando ain-
da os serviços que o professor pres-
tava à Paróquia Nossa Senhora da

Paz, onde tocou órgão por 27 anos
ininterruptos.

A solenidade foi encerrada com
o descerrada da placa dando à sala
da Congregação o nome de profes-
sor Carlos Tannus.

Fotos: Cícero Rabello

Foto: Divulgação

FUNCIONÁRIOS, estudantes e docentes assistem missa SESSÃO solene da Congregação homenageia TannusCARLOS Tannus

FLORA de Paoli, candidata da chapa única na eleição

PÚBLICO prestigia eventos
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Vigilantes lutam por condições de trabalho

Vitória na UnB

Profissionais querem abertura de um canal de comunicação para discutir suas condições de trabalho

Os vigilantes patrimoniais, em
reunião realizada dia 22, na sede
da Divisão de Segurança (Diseg),
decidiram se manifestar cobrando
melhorias e reivindicando um ca-
nal de diálogo para discutir suas
condições de trabalho. Uma comis-
são composta de 11 vigilantes, sen-
do dois do SINTURJ, foi tirada para
levantar os problemas e apresentar
propostas para resolver a situação.

O estopim do problema foi a
morte do servidor e vigilante patri-
monial da UFRJ Nelson Lopes no
dia 11 de setembro em frente ao
Hospital Universitário. Já há um
ano os vigilantes têm chamado a
atenção para a invasão do campus
de marginais fortemente armados
e a necessidade de mudanças para
fortalecer e resguardar a UFRJ. De-
pois do dia 11, com mais duas ocor-
rências graves dentro do campus da
Ilha do Fundão, eles resolveram re-
agir para chamar a atenção para
suas condições de trabalho.

O prefeito da cidade universi-

MOVIMENTO

tária, Hélio de Mattos, recebeu
comunicado da Vigilância, que
foi oficialmente protocolado na
última sexta-feira, 24. Os vigi-
lantes patrimoniais relataram
neste comunicado os dois episó-
dios citados acima após o assas-
sinato de seu companheiro de
trabalho, com destaque para a
urgência em analisar os fatores
que prejudicam o trabalho como
um todo, haja visto que os mar-
ginais agora agem munidos de
armamento pesado.

Seis dias depois da morte de
Nelsinho, que foi assassinado por
tiros de fuzil, uma patrulha da
Diseg defrontou-se com marginais
armados de fuzil e teve de recuar.
No dia 23 houve um arrastão pró-
ximo ao Instituto de Puericultu-
ra e Pediatria Martagão Gesteira
no qual pelo menos quatro indi-
víduos estavam  munidos de fuzis.
Nem a própria polícia militar, que
se encontrava próxima à ação, ou-
sou confrontar os bandidos.

O debate é complexo, no en-
tanto exige por parte da adminis-
tração central e da comunidade
universitária uma discussão séria
e profunda que envolve não ape-

nas segurança, mas principal-
mente a vida de cada servidor e
estudante da UFRJ. E quem está
na linha de frente, como o vigi-
lante patrimonial, este é o pri-

meiro a tombar. Entre as atribui-
ções da Vigilância Patrimonial,
não é de sua responsabilidade o
confronto direto com bandidos. O
debate está aberto.

Depois de mais de seis meses de
greve e manifestações, os técnicos-
admistrativos da UnB obtiveram
importante vitória: no dia 16 de
setembro, o Supremo Tribunal Fe-
deral divulgou o deferimento de
liminar que garante o pagamento
integral dos salários – com o índi-
ce que havia sido cortado – até que
haja o julgamento definitivo.

A aprovação do processo foi fei-
ta pela ministra Carmen Lúcia. A
decisão assegura o pagamento da
Unidade de Referência de Preço
(URP) a todos, antigos ou novos,
os servidores e prevê a devolução

retroativa dos valores que haviam
sido cortados pelo Planejamento, e
estabelece ainda os 26,05% de rea-
justes futuros.

Horas antes, funcionários, pro-
fessores e estudantes empunhavam
faixas, apitos e balões, em um dos
atos que marcaram a histórica gre-
ve. À frente do prédio do STF, pe-
diam que a ministra desse despa-
cho o quanto antes sobre o pedido
de liminar.

A Fasubra parabenizou a he-
róica luta dos companheiros da UnB
e agradeceu o apoio político e soli-
dariedade de vários sindicatos.

29 de setembro: Dia de Luta

O pró-reitor de Pessoal, Luiz
Afonso Mariz, anunciou no Conse-
lho Universitário do dia 22 que já
foi publicado no Diário Oficial
(no dia anterior) o edital com a
abertura de concurso para 177 va-
gas: 167 para nível intermediário e
10 para nível superior. Além disso
serão preenchidos 43 cargos de con-
cursos já realizados.

Um outro edital será lançado
em outubro, com mais 87 vagas de
nível superior, com concurso pre-
visto para janeiro de 2011 e outro
ainda para o preenchimento de va-
câncias a partir de julho de 2010.

NegociaçãoNegociaçãoNegociaçãoNegociaçãoNegociação
O pró-reitor explicou que em

2007 a universidade precisou incluir

no Sistema Integrado do MEC (Si-
mec) o dimensionamento de todos
os cargos com as respectivas quanti-
dades para o período de 2008 a 2012.
“É claro que esses cargos e quantida-
des foram supra ou infradimensio-
nados”, explica. Isso porque a situa-

ção das unidades muda com o
passar do tempo. Houve, então,

a necessidade de realizar a tro-
ca de alguns dos cargos.

Em razão disso, o pró-
reitor foi no início da se-
mana passada ao MEC
solicitar a troca dos car-
gos para as vagas dispo-
níveis para concurso.
Obteve sucesso: a UFRJ
cedeu cargos em que
há muita gente e
conseguiu outros
em que precisa de

pessoal.
Segundo o edital, são 220 va-

gas de expansão da universidade,
com portaria publicada em mar-
ço: vão à concurso 167 de nível
intermediário e 10 de nível superi-
or; e há ainda 43 vagas para as
quais serão chamados aqueles apro-
vados em concursos que estão vi-
gentes.

Segundo o pró-reitor, as 10
vagas de nível superior eram só
para bibliotecárias, e as 167 para
nível intermediário seriam ape-
nas para técnico de laboratório e
assistente em administração.
“Nós fomos ao MEC e consegui-
mos algumas trocas”.

As vagas de nível intermediário
estão disponíveis para diversos car-
gos, como técnico de música, dese-

nhista projetista, editor de ima-
gem, taxidermista, técnico em ge-
ologia, em meteorologia, em quí-
mica, de contabilidade, de nutri-
ção, assistente em administração e
restauração. Os do nível superior,
são mesmo para bibliotecários.

Mais para NS,Mais para NS,Mais para NS,Mais para NS,Mais para NS,
mas só depoismas só depoismas só depoismas só depoismas só depois
Além das 220 vagas, há previs-

tas mais 87 para as quais a UFRJ
vai fazer outro concurso de nível
superior em breve. Mas os cargos
ainda serão definidos em função
desse mecanismo de troca.

E ainda há planos para o lan-
çamento, em janeiro de 2011, de
um outro edital com as vagas ori-
ginadas por aposentadorias, faleci-
mentos e demissões a partir de 1o

de julho de 2010.
Estas vagas passam a constar

em um banco de TAs. Caso sejam
de cargos para os quais a universi-
dade precisa e se já tiver concurso
feito, chama-se os aprovados, se não
o concurso imediato.

Caso contrário, a UFRJ vai ao
Simec tentar trocar por cargos de
que precisa.

O pró-reitor achou que as con-
quistas foram interessantes para
a Universidade, mas destaca que
a demanda reprimida por servi-
dores ainda existe. Ele lembra
que a reposição das vacâncias
para os TA vai valer a partir de
julho de 2010. Para os docentes,
as vagas já estão sendo repostas
desde julho de 2007.

O edital pode ser consultado na
página www. nce. ufrj. br/ concursos.

Mais vagas TA
UFRJ lança edital

de concurso

A Fasubra orientou as entidades
de base a concentrarem ações nas Rei-
torias em defesa de eixos, como a
isonomia salarial e de benefícios, co-
meçando pelo Executivo, aprimora-
mento da Carreira e ascensão funcio-
nal; reforçar a luta pela autonomia e

pela democracia nas universidades.
Na UFRJ, tendo em vista a recente
posse da atual gestão,não haverá tem-
po hábil para organizar a mobiliza-
ção proposta para o dia 29. No entan-
to, o SINTUFRJ vai se integrar às de-
mais atividades previstas.

26,05% são assegurados aos trabalhadores

Fotos: Cícero Rabello



PRÉ-VESTIBULAR

Os estudantes do Curso Pré-Ves-
tibular do Sindicato tiveram a opor-
tunidade de tirar suas dúvidas sobre
as mudanças no concurso de acesso
à UFRJ 2011. A nova direção convi-
dou a presidente da Comissão de
Acesso aos Cursos de Graduação do
Conselho de Ensino de Graduação
(CEG), Ana Maria Ribeiro, para ex-
plicar o novo sistema.

Além dos alunos, participa-
ram os coordenadores Nilson The-
obald (Educação), Chantal Rus-
si (Geral) e os professores Daniele
São Bento, Iara Barros, Sandra
Bragatto, Elaine de Souza, Elísia
Maia, Ana Elisabeth Dreon e Fe-
lipe Albino.

Este ano as 9.060 vagas para
ingresso nos cursos de graduação
da UFRJ serão ocupadas por três
vias distintas: 40% das vagas de
cada curso seguirão o modelo tra-
dicional de provas discursivas da
UFRJ; e os 60% restantes serão
preenchidos via Enem/Sisu, sen-
do 20% reservados para alunos de
escolas estaduais e municipais do
Rio de Janeiro. O Sisu (Sistema
de Seleção Unificada) foi elabo-
rado pelo MEC para selecionar os
candidatos do Enem às vagas das
universidades federais.

Uma diferença fundamental
é que em relação aos anos ante-
riores o candidato só poderá in-
dicar no requerimento de inscri-
ção um curso de preferência. Este
concorrerá inicialmente apenas
às vagas oferecidas para esse cur-
so. As exceções são os cursos ofe-
recidos pela Escola Politécnica,
que estão todos agrupados como
subopções de “Engenharia”, e pela
Escola de Química, que são to-
dos subopções de “Escola de Quí-
mica”. Pode-se indicar todas as
subopções de Engenharia, por
exemplo; assim o candidato
pode concorrer às vagas de todas
as subopções indicadas. O mes-
mo vale para a os cursos da Esco-
la de Química.

Já as vagas para os cursos que
exigem Teste de Habilidade Espe-
cífica (THE) não estão disponí-
veis no sistema Sisu. Assim, se
não for feita a inscrição no Con-
curso de Acesso da UFRJ o candi-
dato não poderá concorrer a uma
delas. Ele terá de ser aprovado no
teste e fazer as provas discursivas.
No concurso da UFRJ pode-se in-
dicar no requerimento de inscri-
ção um curso alternativo para o
caso de não ser aprovado no THE.
Para concorrer também às vagas
do Enem, terá de ser aprovado no

Novo acesso à UFRJ é explicado no
Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ

Fique atento ao processo de classificação

teste, fazer o Enem ou concorrer
com a soma de suas notas no Enem
2009.

Será feita uma reclassificação
para o preenchimento das vagas ocu-
padas a ser divulgada em 4 de feve-
reiro com pré-matrícula em 8 de
fevereiro. Persistindo a ocorrência
de vagas não ocupadas em qualquer
curso/habilitação, serão oferecida as
vagas não ocupadas por meio de edi-
tais a serem publicados no Diário
Oficial e no endereço eletrônico
www.acessograduacao.ufrj.br.

O primeiro edital será divulga-
do dia 16 de fevereiro, com inscri-
ções de 16 a 20 do mesmo mês e
resultados no dia 22 de fevereiro. A
pré-matrícula será dia 25 de feve-
reiro de 2011. Poderá concorrer às
vagas oferecidas no edital o candi-
dato que tiver sido aprovado e não
estiver classificado, estando na si-
tuação de aguardando vaga em al-
gum curso pertencente ao mesmo
grupo das vagas oferecidas.

ProvaProvaProvaProvaProva
Os cursos de graduação da

UFRJ são divididos em cinco gru-
pos que refletem as grandes áreas
de conhecimento. Grupo 1, 2 e 4.
Grupo 3 . Grupo 5. Nos dias 15 e
21 de novembro haverá cinco pro-
vas discursivas: Língua Portu-
guesa e Literatura (para todos os
grupos), Redação (todos os gru-
pos) e mais três disciplinas con-
sideradas específicas para o gru-
po do curso escolhido. As notas
são de 0 a 10 pontos para todas as
provas, sendo que se pode chegar
à nota máxima de 50 pontos. Só
não se pode tirar zero em nenhu-
ma das provas.

Ana Maria Ribeiro chamou a
atenção dos alunos do CPV/SINTU-
FRJ para o fato de que a prova da
UFRJ e a oportunidade de entrar
para o seu quadro de estudantes
não são um bicho de sete cabeças
ou uma possibilidade remota. “A
UFRJ abriu um caminhão de va-
gas, e as possibilidades para entrar
são muitas, tanto através dos cur-
sos novos quanto dos editais de va-
gas não ocupadas que serão divul-
gados amplamente”, destaca.

VagasVagasVagasVagasVagas
O que é preciso ter em mente,

segundo Ana Maria, é a determi-
nação do que se quer fazer e por
afinidade e não fazer sua opção
pela pressão do mercado. Conhe-
cer todas as opções de cursos ofere-
cidos é importante. Ana Maria
mostrou vários cursos oferecidos

pela universidade e promissores em
que não houve a ocupação de to-
das as vagas pela falta de conheci-
mento, interesse dos candidatos e
não acompanhamento dos editais
de vagas não ocupadas. Tais cur-
sos são: Nanotecnologia, Gastro-
nomia, Artes Cênicas, Biblioteco-
nomia e Gestão de Unidades de
Informação, Letras, Defesa e Ges-
tão Estratégica Internacional, Nu-

trição, Enfermagem, Farmácia,
Ciências Biológicas, entre outros.
O percentual de notas para as va-
gas não ocupadas dá a possibili-
dade para ingresso em muitos cur-
sos, segundo apresentou Ana Ma-
ria. O importante é acompanhar
o calendário, a lista de espera e os
editais de vagas.

“E também é preciso acreditar.
Eu sempre estudei em escola pú-

blica. Morava em Jacarepaguá e
pensava que não passaria para a
UFRJ, apesar de estudar sempre. É
um mito a dificuldade de se pas-
sar para uma universidade públi-
ca federal, ainda mais para a
UFRJ, apesar da concorrência. E
acabei passando. Por isso vocês
também podem!”, declara a téc-
nica em assuntos educacionais
da UFRJ.

Fotos: Cícero Rabello

Acesso UFRJ via Sisu/MECAcesso UFRJ via Sisu/MECAcesso UFRJ via Sisu/MECAcesso UFRJ via Sisu/MECAcesso UFRJ via Sisu/MEC
Resultado Final: 5/1
Chamadas: 22/1 a 10/2
Matrículas: 24/1 a 12/2

Concurso de acesso e sobrasConcurso de acesso e sobrasConcurso de acesso e sobrasConcurso de acesso e sobrasConcurso de acesso e sobras
de vagas Sisude vagas Sisude vagas Sisude vagas Sisude vagas Sisu
Edital de vagas: 16/2
Inscrição: 16 a 20/2
Resultado: 22/2
Matrícula: 25/2

Concurso de acesso e EnemConcurso de acesso e EnemConcurso de acesso e EnemConcurso de acesso e EnemConcurso de acesso e Enem
(Cursos com THE)(Cursos com THE)(Cursos com THE)(Cursos com THE)(Cursos com THE)
Resultado Final: 14/1/2011
Matrícula: 18 e 19/1
Reclassificação: 4/2
Matrícula: 8/2

ESTUDANTES do CPV tiram dúvidas sobre as mudanças no acesso à UFRJ em 2011

A PRESIDENTE da Comissão de Acesso do CEG, Ana Maria Ribeiro, detalhou o processo
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