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DOIS PONTOS

Um fim de ano de paz e um 2011 de
conquistas para nossa categoria

Funcionamento dos
bandejões no fim de ano

O portal da UFRJ informa: o calendário de funcionamento dos restau-
rantes universitários da UFRJ sofreu alterações em função do recesso de
fim de ano e dos preparativos para a implosão da perna-seca do HU.

Cronograma:Cronograma:Cronograma:Cronograma:Cronograma:
10/12/2010: Encerramento das atividades no RU Central
13 a 17/12/2010: Funcionamento somente do refeitório-satélite da

Faculdade de Letras
20/12/2010 a 2/1/2011: Recesso de fim de ano em ambos os restau-

rantes
3/1/2011: Reabertura do RU Central
O refeitório-satélite da Letras voltará a funcionar normalmente na

volta do ano letivo de 2011.

Chegamos num dos momen-
tos mais bonitos do ano. A catego-
ria celebra com mil festas, troca
presentes de amigo-oculto, con-
solida amizades com lembranci-
nhas, os abraços se multiplicam.
Mas ao mesmo tempo que festeja
e se prepara para a chegada do
próximo ano, faz um balanço das
realizações e projeta futuras con-
quistas.

A festa de confraternização
promovida pelo SINTUFRJ no dia
9 de dezembro e prestigiada por
centenas de companheiros  foi
uma mostra dos nossos sentimen-
tos de fim de ano. Juntos, dança-
mos e cantamos por quase duas
horas. O som incrível da banda
Celebrare  foi uma moldura per-

feita para nosso momento de con-
fraternização.

Nossa alegria compartilhada
reforça a opção correta que fizemos
de seguir pelo caminho de recupe-
ração do papel de protagonista da
história. Uma história que escreve-
mos há anos sob a liderança do
SINTUFRJ. O nosso Sindicato re-
presenta luta, união e unidade da
categoria. A entidade que criamos
guarda toda a trajetória histórica
dos servidores da UFRJ.

O espírito da festa – cheia de
brilho, abraços, afetos, união e ale-
gria – traduziu o que esta direção
quer transmitir à categoria. Por isso,
precisamos nos conhecer mais, tra-
zer de volta ao nosso convívio os
colegas afastados, fazer dos recém-

concursados nossos amigos e con-
tar para eles sobre as lutas que rea-
lizamos ao longo de anos para ser-
mos o que somos hoje: técnicos-
administrativos em educação, que
é muito diferente de apenas servi-
dores de universidade. Só assim co-
nhecerão e valorizarão esse instru-
mento de luta que é o Sindicato.

Consolidar a participação ma-
ciça dos técnicos-administrativos
em nossas assembleias, sim. Mas
também reconhecemos que é pre-
ciso ampliar as oportunidades de
lazer, para que possamos nos en-
xergar como um corpo de funcio-
nários. Para isso, além da mobili-
zação urgente e necessária da cate-
goria para as lutas que se avizi-
nham, temos de criar um espaço

para nos encontrarmos. Luta-se
melhor se houver troca de energia,
experiências, expectativas, sonhos.

Não podemos perder de vista
que, por mais que tenhamos sido
vitoriosos na eleição de um gover-
no que tem como plataforma a
melhoria das condições de vida da
população carente, sabemos que
novas conquistas virão somente
com muita mobilização e muita
pressão.

Dezenas de entidades do movi-
mento sindical e popular já se
mobilizam por conta das declara-
ções do ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, de que haverá cortes
no orçamento dos serviços públicos
e “reajuste zero” para o funciona-
lismo em 2011. A maioria já fala

em uma resposta unificada dos
trabalhadores nas ruas ano que
vem. Em outras palavras: o cami-
nho é a unidade.

E, se tudo der certo – e vai dar,
como ocorreu em muitos momen-
tos na história da nossa categoria
– vamos comemorar a vitória por
termos derrotado mais uma ten-
tativa de nos impor o congela-
mento de salário. E justo agora,
quando ainda faltam muitos pas-
sos a serem dados para o acerto e a
consolidação da nossa Carreira.

Com todas as expectativas sin-
ceras, desejamos muita paz, amor
e realizações, mas também mui-
ta força, muita luta e muitas con-
quistas.

Diretoria do SINTUFRJ

Inscrições para o CPV são em fevereiro

Carta
Agradecimento
É com alegria que agradeço aos amigos que votaram na Chapa 1,

sendo eu uma das candidatas a membro titular para o Consuni. Vou
procurar me empenhar na luta por uma universidade democrática, am-
pliando o espaço do técnico-administrativo. Fica o meu compromisso em
relação às melhores condições de trabalho, à  luta pelo respeito e reconhe-
cimento da nossa produção intelectual e à efetiva participação dos TAEs
nas decisões da UFRJ. Espero contribuir na construção de uma universida-
de diferente, estudando, pesquisando e elaborando novas rotinas de traba-
lho, mantendo o compromisso com os trabalhadores em educação da
UFRJ, e, assim, buscar o reconhecimento institucional de nossa categoria
nas instâncias de poder da universidade.

Enfa. MSc. Mônica de Araujo Maluhy, HUCFF

Atendimento
suspenso na
subsede do HU

Em razão  da demolição do
Hospital Universitário, que ocorre-
rá no dia 19/12, encerramos tem-
porariamente o atendimento na
subsede do HU. A data para retorno
será informada pela direção do hos-
pital, quando a área estiver libera-
da para circulação.

Sendo assim, pedimos aos sin-
dicalizados que se dirijam à sede
do SINTUFRJ, na praça da Prefei-
tura, no que diz respeito ao atendi-
mento no campus da UFRJ, na Ilha
do Fundão.

Letras dá o
exemplo

O questionamento sobre a co-
brança dos estacionamentos na
UFRJ cresce e ganha importantes
adesões, como a  da Faculdade de
Letras,  que a partir de 1o de janeiro
passa a não cobrar mais pelo uso
do estacionamento. A decisão foi
tomada pela congregação da uni-
dade. Um exemplo que deve ser  se-
guido por  toda a  universidade.

O edital está no site www.sintufrj.org.br. As inscrições para o Curso
Pré-Vestibular do SINTUFRJ serão nos  dias 1º, 2 e 3 de fevereiro de 2011.
O sorteio será no dia 4, na subsede do IFCS, e o início das aulas, no dia 7
de fevereiro.

O CPV, preparatório para o acesso dos nossos sindicalizados e seus
dependentes aos Cursos de Graduação, será também preparatório para
obtenção do diploma do ensino médio por meio do Enem.

Em 2011, serão oferecidas 180 vagas. Parte para alunos remanescentes
de 2010. Das vagas restantes, 75% serão para funcionários da UFRJ e seus
dependentes e 25% para as  demais categorias. As aulas serão  de segunda a
sexta-feira no IFCS, das 17h às 21h50  e no Fundão, das 16h às 21h.

Podem  se inscrever  servidores técnico-administrativos sindicaliza-
dos,  dependentes  diretos,  prestadores de serviços na UFRJ há mais de 1
ano e sindicalizados a entidades filiadas à CUT e categorias onde haja
oposição cutista organizada. Locais - Locais - Locais - Locais - Locais - na  sede (2590-7209 ) e subsede do
HU (3866-6939), das 9h às 17h; subsede do Centro (3852-1026), das 14h
às 20h, e da Praia Vermelha (2542-9143), das 9h às 16h.
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MOVIMENTOA  assembleia geral, marca-
da para o dia 8 de dezembro, no
auditório da Escola de Serviço Soci-
al, infelizmente não pôde  ser reali-
zada. O motivo foi a falta de quó-
rum. A explicação da direção para
não instalar uma assembleia de ín-
fima representatividade – às 13h25
havia menos de 20 pessoas –, foi a
de que não havia quórum político
que sustentasse a representação de
15 mil sindicalizados.

A mesa encaminhou por dar os
informes e realizar uma reunião,
mas houve  reivindicação de se ins-
talar a assembleia com qualquer
quórum,  tendo como base o Estatu-
to do Sindicato. Abriu-se uma in-
tensa discussão sobre a questão, mas
foi lembrado pelo plenário que a
direção não cumpriu o artigo do
Estatuto que determina a convoca-
ção da assembleia geral com 72 ho-
ras de antecedência.

Foram explicados pela direção
os motivos: falta de tempo hábil e
falta de material para a convoca-
ção. A máquina de xérox que  havia
quebrado  e ainda aguardava a che-
gada de uma peça para conserto.
Um clima de discórdia tomou con-
ta do auditório e a mesa deu por
encerrada a discussão sobre a assem-
bleia – depois de mais de uma hora
–, ratificando que a direção não irá
deliberar com a presença de 20 pes-
soas em nome da categoria.

A nova direção argumentou não
querer  reproduzir  práticas que não
considere  o  interesse geral da cate-
goria   afirmou que é preciso assu-
mir o ônus da falta de quórum e
anunciou assumir um compromis-
so diante da categoria de que não irá
instalar uma assembleia geral com
a presença de qualquer  quórum para
deliberar em nome de todos.

“Não cumprimos o estatuto em
respeito aos 15 mil sindicalizados. A
falta de quórum é uma inoperância
nossa. E nós - estamos falando do
movimento dos técnico-administra-
tivos em educação como um todo -
não tivemos competência para mo-
bilizar para uma assembleia geral.
Por isso, é importante que façamos
um bom trabalho de mobilização
para instalar de fato a assembleia
geral. Sem quorum político não ire-
mos deliberar por 15 mil”, registrou
a direção.

A assembleia marcada para o
dia 8 tinha como pauta: informes
da direção local e nacional; deba-
te  sobre conjuntura; encaminha-
mentos sobre a Comissão Nacio-
nal de Supervisão da Carreira e
Terceirização; XXI Confasubra e
eleição de delegados à plenária
nacional da Fasubra marcada para
os dias 10 e 11, em Brasília. Tais
questões, assim  como outras rele-
vantes para a categoria,  segundo
a  direção, devem ser debatidas e
deliberadas com um quórum que
represente de fato o conjunto dos
15 mil sindicalizados.

Eleição para reitor
Em reunião ampliada da direção, foram escolhidos os sete represen-

tantes dos técnicos-administrativos  em  educação (TAEs) que irão com-
por a Comissão Eleitoral para a organização da eleição para reitor. A
Comissão Eleitoral é paritária, tendo também a representação de sete
professores e sete estudantes. São  representantes dos TAEs: Patrícia Cer-
queira Leite; Risaneide Cordeiro; Milton Madeira; Cláudia Menezes; Isa-
bel Gondim; Eliane Nascimento e Júlio César Oliveira.

Consulta será em abril
A pesquisa à comunidade será realizada nos dias 11, 12 e 13 de

abril do ano que vem, segundo a resolução do Conselho Universitá-
rio, que organiza o processo de escolha do próximo reitor para o
mandato de 2011 a 2015.

A escolha dos nomes que comporão as listas tríplices de candidatos a
reitor e vice-reitor a serem  encaminhadas ao MEC  será  feita no dia 28 de
abril, em reunião conjunta dos colegiados superiores.

Podem se candidatar docentes da UFRJ em efetivo exercício que
integrem a carreira do magistério superior e ocupem os cargos de professor
titular e associado, nível 3, ou portadores do título de doutor, independen-
temente do nível ou da classe do cargo ocupado.

A elaboração da listra tríplice deverá atender ao que dispõe a legisla-
ção em vigor, mas respeitará primordialmente o resultado da votação a
ser realizada na Universidade.

A votação será realizada pela Comissão Coordenadora do Processo
Sucessório, que apresentará na sessão do dia 24 de fevereiro proposta de
Regimento para a votação.

Pedido de desculpas
O SINTUFRJ  enviou carta à  Escola de Serviço Social lamentando

a que ponto chegou o destempero no auditório da unidade e solicitan-
do desculpas  à  direção, que cedeu gentilmente o  espaço  para a
realização  da assembleia  da categoria, que acabou não  ocorrendo  por
falta de quórum. Esta é a carta:

“Prezada diretora da Escola de Serviço Social, professora Mavi
Pacheco Rodrigues,

Em nome do SINTUFRJ, vimos pedir desculpas pelo tumulto
ocorrido no auditório da ESS na tarde do dia 8 de dezembro, causado
pelo  destempero  por  parte  de um grupo da categoria que estava
presente ao auditório naquele dia.

Agradecemos gentilmente o espaço cedido para realização da reu-
nião.

Coordenação Geral do SINTUFRJ”

Sem quórum, assembleia
geral não é realizada

Calendário do processo
sucessório em 2011:

Inscrição de candidaturas –15/3
Campanha com debates –18/3 a 8/04
Primeiro turno da pesquisa – 11, 12 e 13/4
Divulgação dos resultados –14/4
Eventual  segundo turno – 18, 19 e 20/4
Divulgação dos resultados – 22/4
Elaboração das listas tríplices pelo Colégio Eleitoral – 28/4

ESVAZIADA, assembleia não pôde ser instalada. Às 13h25, havia menos de 20 pessoas
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DIREÇÃO decidiu que sem quórum político não é possível  deliberar por 15 mil
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CATEGORIA

Uma festa para não esquecer
Confraternização atraiu até antigos companheiros, que

se emocionaram com o reencontro com demais amigos

Quem não foi, perdeu. A fes-
ta “Vamos celebrar, feliz 2011”,
promovida pelo SINTUFRJ, dia 9
de dezembro, com a banda Cele-
brare, nos pilotis da Reitoria, já
entrou para a história. Mais de mil
companheiros, com estudantes e
professores, puderam dançar à von-
tade e reencontrar velhos amigos,
num clima de muita felicidade,
paz e harmonia. São Pedro não
atrapalhou. E a emoção imperou.
Uma festa para não esquecer.

Uma energia positiva e vibran-
te tomou conta de todos. Afinal,
era o dia de celebrar a vida e desejar
boas-novas para o próximo ano. A
festa marcada para as 15h termi-
nou por volta das 21h. Foi um revi-
val, ao som de músicas dos anos 70
e 80, que tirou muita gente do chão.
Mais de cem prêmios foram sortea-
dos, o que dobrou a alegria da gale-
ra. Ao final, nada como um gosto-
so samba de raiz, apresentado pelo
grupo Tá Ligado, para encerrar o
evento.

Para 2011, a diretoria já anun-
ciou em outubro uma grande festa
para as crianças. Por isso, este ano
reservou-se uma data só para a co-
memoração dos adultos. A nova di-
retoria, que assumiu há quatro me-
ses, agradeceu aos trabalhadores  e
aos inscritos para o sorteio a pre-
sença – cerca de 1.600 sindicaliza-
dos –, e desejou a todos celebrar
com muita energia o ano de 2010,
pois para 2011 os desafios já se
apresentam com o anúncio, pelo
novo ministro da Fazenda, Guido
Mantega (reconduzido), de que não
haverá aumento para os servidores
públicos. Houve também por parte
da diretoria um agradecimento es-
pecial aos funcionários da entida-
de pela organização e realização
da celebração.

UniãoUniãoUniãoUniãoUnião
Dentre as inúmeras declarações

de elogio à festa, os participantes
não deixaram dúvidas quanto a sua
satisfação. O sorriso estampou os ros-
tos da multidão alegre e festiva. A
música embalou o momento de
cada um, com gente que não parou
de dançar um minuto sequer. A
oportunidade de congregar esta ca-
tegoria, que trabalha dividida em
inúmeras unidades espalhadas pelo
Fundão, Centro e Praia Vermelha,

foi também um marco do evento,
reafirmado nas declarações.

Os trabalhadores das unidades
hospitalares, que comumente pou-
co participam, foram em peso à fes-
ta. “É importante que o Sindicato
tenha realizado essa festa para os
sindicalizados. É um momento de
reencontro, conversas e de muita fe-
licidade. Acho que é fundamental
que a categoria uma vez por ano
tenha essa oportunidade. Adorei! E
agora só falta a festa das crianças
programada para ano que vem!”,
declarou Denise Góes, assistente so-
cial da Faculdade de Odontologia.

 A aposentada Belisária Ferrei-
ra, que se aposentou como auxiliar
administrativa da Odonto, disse que
foi muito bom para “balançar o
esqueleto”.

A FESTA “Vamos celebrar, feliz 2011”, promovida pelo SINTUFRJ, com a banda Celebrare nos pilotis da Reitoria, entrou para a história

Fotos: Cícero Rabello
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O abraço era como que uma
senha de chegada. Nesse clima de
celebração, grupos se espalhavam
por toda a extensão dos pilotis da
Reitoria, como o de Valdemir Bar-
reto, conhecido como “Cupim”,
marceneiro da Escola de Enferma-
gem Anna Nery: “Há 29 anos que
sou da universidade. No início tí-
nhamos festas assim, depois se per-
deu. Estou satisfeito. Me vejo retor-
nando a esse passado e fico feliz
pela iniciativa do Sindicato, de
poder estar com os colegas e tam-
bém de outras unidades, de poder
voltar a nos encontrar”.

Nádia Carvalho, nutricionista e
uma das responsáveis pelo projeto
do Sistema de Alimentação da UFRJ,
comemorava seu aniversário com
as amigas: “É uma celebração total.
Estar aqui entre os amigos, come-
morar a oportunidade da capacita-
ção (completando um ano de dou-
torado) e o meu aniversário!” A pro-
fessora Ana Lúcia Vendramini, da
Escola de Química, disse que estava
na festa por conta do aniversário,
mas o Celebrare também a atraiu:

CATEGORIA

Momentos de celebração total

NÁDIA (ao centro) abraçada às amigas

BELISÁRIA e Denise (centro) numa das mesas mais animadas

VALDEMIR (à esquerda) cercado pelos amigos de trabalho

A festa proporcionou, além de diversão, um afago no coração. Nesse dia muitos puderam
reencontrar os amigos e celebrar o ano juntos. Gente que não se via há muito tempo, estava lá

SambaSambaSambaSambaSamba
O grupo Tá Ligado, nascido há

quinze anos na Zona Oeste, é for-
mado por Dimas (funcionário do
HUCFF), Scooby, To Be, Kadu e Kle-
ber. Especializado em samba de raiz
e MPB, tem história na UFRJ. Par-
ticipou durante dois anos do proje-
to Consciência, que levou grande
nomes do samba, para apresenta-
ções duas vezes por mês, a Sala de
Convenção da Decania do CCS. To-
cou também no projeto Samba no
Nesc (hoje Iesc) no ano de 2006,
com apoio do Sindicato, e se apre-
sentou também no Teatro Rival e
no Centro Cultural Carioca.

“É uma oportunidade de estar com
outras pessoas, e a integração entre
alunos, professores e funcionários é
muito significativa”.

SortudosSortudosSortudosSortudosSortudos
Mais de 100 prêmios de alta

qualidade foram distribuídos du-
rante a festa através de um vale-
prêmio a ser retirado na sede do
SINTUFRJ.

Vânia Felizardo de Souza (Esco-
la de Química) e Jorge Vinícius (Vi-
gilância) tiraram a sorte grande e
ganharam as TVs LCD 32”.

“Amei! O Sindicato encerrou o
ano com chave de ouro”, declarou
uma sorridente Vânia.

Vinícius estava de plantão, e,
quando soube do prêmio, disse que
foi um belo presente num ano de
muitas dificuldades. Ele trouxe seu
filho mais novo, Matheus, para rece-
ber o prêmio.

Geiza de Souza (IPPMG) ga-
nhou a bicicleta e comemorou:
“Eu ia comprar uma! Tenho pres-
são alta e preciso me exercitar. Mi-
nha felicidade é muito grande”.

GEIZA queria mesmo
uma bicicleta

A DIREÇÃO do SINTUFRJ fez o sorteio de mais de 100 prêmios de alta qualidade durante a festa

VINÍCIUS comemorou o belo presente

VÂNIA Felizardo: Sindicato encerrou o ano com chave de ouro

O GRUPO Tá Ligado embalou a festa com samba de primeira

Fotos: Cícero Rabello
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ELEIÇÃO ÓRGÃOS COLEGIADOS

Com 1.141 votos a chapa 1,
Conquista, venceu a eleição de re-
presentantes técnico-administrati-
vos para os três órgãos colegiados
superiores da UFRJ: Conselho Uni-
versitário (Consuni), Conselho de
Ensino de Graduação (CEG) e Con-
selho de Ensino para Graduados
(CEPG). A chapa 2, Representação,
obteve 987 votos. Foram três dias de
votação  – 1°, 2 e 3 de dezembro.

A apuração da eleição foi na
terça-feira, 7 de dezembro, no sa-
lão de reuniões dos órgãos colegia-
dos, na Cidade Universitária. A con-
tagem dos 2.284 votos começou às
12h e terminou depois das 19h.
Em clima de tranquilidade, inte-
grantes e apoiadores das duas cha-
pas acompanharam os trabalhos
dos escrutinadores e fiscais. Ao fi-
nal, a Comissão Eleitoral anun-
ciou os vencedores.

LentidãoLentidãoLentidãoLentidãoLentidão
Até o dia da apuração, as 156

urnas com os votos da categoria
permaneceram em uma sala pró-
xima ao gabinete do reitor, mas a
chave da porta ficou com a Comis-
são Eleitoral. Por conta disso, in-
clusive, a contagem dos votos foi
feita na terça-feira em vez de na
segunda-feira, conforme o previs-
to, em virtude de a Reitoria ama-
nhecer sem luz. O temporal de do-
mingo inundou a subestação de
energia que fica no prédio.

A falta de gente para ajudar na
apuração – somente a chapa 1 in-
dicou escrutinadores – contribuiu
para a longa espera do resultado da
eleição. A Comissão Eleitoral con-
tou apenas com a colaboração de
funcionários e prestadores de ser-
viço do SINTUFRJ. Quem organi-
zou as cédulas e separou os docu-
mentos vindos das unidades, por
exemplo, foram os trabalhadores
mobilizados pela  entidade: Luny,
Maria Aparecida, Bárbara Moreira
e Michel Aleixo.

Os únicos erros apurados pela
Comissão Eleitoral foram cometi-
dos por inexperiência de mesários.
Como, por exemplo, esquecer de
pedir ao eleitor que assinasse a lis-
ta de presença  e/ou não  registrasse
como voto em separado. Para re-
solver o impasse, foi acordado en-
tre a comissão e os representantes
das chapas  que seria anulada a
urna que apresentasse 10% de dis-
crepância entre o número de votos
e a lista de votantes. Quem estava
no salão de reuniões da Reitoria
pôde acompanhar a dança dos nú-
meros da eleição urna a urna. O
tecnólogo da informação do SIN-
TUFRJ, Gutemberg Gustavo, lan-
çava os dados na planilha e estes
eram projetados num telão.

Categoria escolheu a chapa 1
Novas bancadas do Consuni, CEG e CEPG reúnem militantes experientes e estreantes

Resultado dos três dias de eleição

FinalizaçãoFinalizaçãoFinalizaçãoFinalizaçãoFinalização
O resultado da eleição foi

anunciado por Jonhson Braz,
um dos seis integrantes da Co-
missão Eleitoral. “Em nome da
comissão, agradeço a todos que
trabalharam para a realização
do pleito. Parabéns aos eleitos
e à chapa 2 pela participação
com lisura do processo eleito-
ral”.

Francisco de Assis, represen-
tante da chapa 2, saudou os que
ficaram até o final da apura-

ção e lembrou que a atual ban-
cada dos órgãos colegiados dei-
xava assuntos pendentes que de-
veriam ter seguimento pelos
eleitos. “Estaremos acompa-
nhando as reuniões”, concluiu.

Risaneide Cordeiro, da cha-
pa 1 e eleita para o Consuni,
afirmou que  a eleição foi uma
batalha, porque foi realizada
em cima da data da implosão
do HU e junto com o pagamen-
to do salário da categoria. “Mas
como a união faz a força, fo-

mos vitoriosos. Merecemos os
parabéns”, acrescentou.

EleitosEleitosEleitosEleitosEleitos
Os novos representantes dos téc-

nicos-administrativos no Conse-
lho Universitário (Consuni) são:
Neuza Luzia (Faculdade de Me-
dicina e coordenadora-geral do
SINTUFRJ), José Carlos (Facul-
dade de Direito), Mônica Maluhy
(HU), Risaneide Cordeiro (Insti-
tuto de Biologia) e Nilson Theo-
bald (PR-3). Suplentes: Renato

Sarti (Escola de Educação Física
e Desportos), Vera Valente (ClA),
José Caetano (HU), Edson Vargas
(Museu Nacional) e Tatiana For-
tunata (IFCS).

Eleitos para o Conselho de
Ensino de Graduação (CEG): Ser-
gio Guedes (NCE) e como  su-
plente, Valquíria Félix (PR-4).

Bancada eleita para o Conse-
lho de Ensino para Graduados
(CEPG): Lúcia Salis (HU) e como
suplente, Daniel Pomeroy (Esco-
la de Química).

Dia 1° de dezembro:Dia 1° de dezembro:Dia 1° de dezembro:Dia 1° de dezembro:Dia 1° de dezembro:

Chapa 1 – 506 votos
Chapa 2 – 442 votos
Total de votantes –1.016
Votos válidos – 948
Votos brancos – 27
Votos nulos – 41
Total –  68

Dia 2 de dezembro:Dia 2 de dezembro:Dia 2 de dezembro:Dia 2 de dezembro:Dia 2 de dezembro:

Chapa 1 – 419 votos
Chapa 2 – 358 votos
Total de votantes – 834
Votos válidos  – 777
Votos brancos – 17
Votos nulos   – 40
Total – 57

Dia 3 de dezembro:Dia 3 de dezembro:Dia 3 de dezembro:Dia 3 de dezembro:Dia 3 de dezembro:

Chapa 1 –     216 votos
Chapa 2 – 187 votos
Total de votantes – 434
Votos válidos  – 403
Votos brancos – 17
Votos nulos – 14
Total – 31
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FUNCIONÁRIOS do SINTUFRJ separam cédulas

FISCAIS das duas chapas acompanharam a apuração

FALTOU escrutinador, e a contagem dos votos foi lenta

COMISSÃO ELEITORAL  orientou fiscais e escrutinadores e resolveu problemas

Total GeralTotal GeralTotal GeralTotal GeralTotal Geral

Chapa 1 –     1.141 votos (53,61%)
Chapa 2 – 987 votos (46,38)
Total de votantes – 2.284
Votos válidos  – 2.128
Votos brancos – 61
Votos nulos – 95
Total – 156
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ELEIÇÃO ÓRGÃOS COLEGIADOS

Eleitos já integram o Conselho Universitário
Os cinco titulares e respectivos suplentes assumiram a bancada na penúltima sessão do ano

Os representantes dos estu-
dantes e dos pós-graduandos in-
sistiram para que fosse incluída
na pauta da sessão de quinta-
feira a discussão sobre os esta-
cionamentos pagos na Cidade
Universitária. Principalmente o
contrato já assinado pela UFRJ
com a empresa Auto Park para
cobrança no CT e CCMN. “Não
quero passar o Natal sem saber
se vou ou não pagar estaciona-

Na quinta-feira, 9 de dezem-
bro, os eleitos para representar a
categoria no Conselho Universitá-
rio ocuparam seus lugares na ban-
cada. “Nosso corpo de servidores
técnico-administrativos  está mui-
to bem representado por vocês”,
afirmou o reitor Aloísio Teixeira
ao apresentar os novos conselhei-
ros no início da sessão.

Houve outras manifestações de
boas-vindas aos estreantes. E, em
nome dos cinco titulares e dos cin-
co suplentes, José Carlos Pereira
retribuiu a acolhida calorosa:
“Nossa participação neste Conse-
lho é para aprender e colaborar
para que esta universidade volte-se
para todos os seus semelhantes”.

A penúltima sessão do ano do
Conselho Universitário foi pau-
tada por manifestações contrári-
as à cobrança de estacionamento
no campus do Fundão. Por pres-
são, o tema será discutido na úl-
tima reunião de 2010 do órgão
colegiado, dia 23 de dezembro.
Este Consuni também aprovou o
parecer da Comissão de Desenvol-
vimento favorável ao orçamento
da UFRJ para 2011.

Orçamento 2011Orçamento 2011Orçamento 2011Orçamento 2011Orçamento 2011
Finalmente o Consuni tratou

do  orçamento da universidade
para 2011. O parecer da Comissão
de Desenvolvimento foi aprovado
pelos conselheiros, à exceção dos
representantes dos técnicos-admi-
nistrativos, que, por não terem
acompanhado a discussão, não se-
ria ético participarem da votação,
conforme informou Neuza Luzia
na declaração de voto.

De acordo com o relator da Co-
missão de Desenvolvimento, Alci-
no Camara, o orçamento analisa-
do  está  correto,  o  único problema
é a incapacidade da UFRJ  reduzir
os gastos com telefonia. “Está ha-
vendo melhoria na redução de défi-
cit sem cortes de gastos. O problema
é a distribuição do orçamento par-
ticipativo, que obedece à lógica ins-
tituída em 2007, cuja base são as
solicitações das unidades e Centros.
Mas desde lá algumas unidades cres-
ceram e outras surgiram”, disse o
conselheiro.

Segundo Alcino, houve um
aumento linear de 20% no orça-
mento da UFRJ de 2011. “Não dei-
xa de ser um critério, mas o ideal
seria a realização de um  censo nas
unidades e Centros para servir de
base a uma proposta de novos cri-
térios a serem levados à plenária
de decanos e diretores, e depois ao
Consuni”, afirmou.

mento em 2011”, apelou a conse-
lheira Maria Clara. A integrante
da bancada dos técnicos-adminis-
trativos, Neuza Luzia, foi mais
além: propôs que a UFRJ fizesse
uma discussão sobre a ausência
de política de transporte, e quis
saber se ainda era possível suspen-
der o contrato com a Auto Park.

Mesmo com o apoio de núme-
ro suficiente de conselheiros (cin-
co), não foi aprovada a inclusão do

tema na pauta em regime de ur-
gência. “A Reitoria entendeu que a
proposta orçamentária teria prece-
dência sobre os outros pontos”, dis-
se o reitor, lembrando que aquela
era uma reunião extraordinária
com o propósito principal de tratar
do orçamento. Mas  propôs, e foi
aprovado pela maioria, que o as-
sunto estacionamento constasse da
pauta da próxima reunião do Con-
suni, dia 23 de dezembro, e com

base em parecer da Comissão de
Legislação e Norma.

Entretanto, foi concedida a
palavra ao presidente da Adu-
frj, Luis Eduardo Acosta, que
leu o manifesto. Contra a Pri-
vatização do Estacionamento
do CT e CCMN, que é assinado
também pela Associação de Pós-
Graduandos (APG). O SINTU-
FRJ também manifestou apoio
ao documento.

Estacionamento pago, não

Fotos: Cícero Rabello

A PENÚLTIMA sessão do Consuni de 2010 já contou com os representantes técnico-administrativos recém-eleitos
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PELOS CAMPUS

Chuva afeta Fundão

UFRJ comemora dia do samba
A UFRJ foi pioneira em levar para o am-

biente acadêmico a comemoração do Dia Na-
cional do Samba. A festa foi realizada no dia
3 de dezembro, num palco  montado na Rei-
toria para shows e apresentações, barracas  e
rodas de samba. A festa começou cedo, mas as
atrações no palco só iniciaram  às 18h. Ôni-
bus especiais circularam pelo campus para
levar as pessoas até o local.

Comitê discute
política cultural

Dia 17, no salão do Consuni, às 14h, o Comitê
do Plano Diretor discutirá os planos para o  uso
das áreas reintegradas – os prédios usados pelo
Canecão e pelo Bingo na Praia Vermelha –  com a
reunião de setores da UFRJ ligados à questão cul-
tural e também representantes dos movimentos.
O Comitê quer subsídios para elaborar uma pro-
posta de política cultural e uso daqueles espaços.

As fortes chuvas de domingo,
dia 5, que causaram transtornos
em todo o Rio – com centenas de
ruas alagadas, trânsito confuso e
muitos bairros sem luz –, atingi-
ram também unidades da UFRJ e a
Vila Residencial.

As atividades de algumas uni-
dades foram interrompidas no dia
6. Mas tudo voltou ao normal no
dia seguinte.

Já na madrugada do dia 5 para
o dia 6, a equipe da Divisão de
Redes da Prefeitura Universitária
correu para a Reitoria para tentar
evitar o alagamento da subesta-
ção, segundo informou o prefeito
Hélio de Mattos.

Não houve jeito, a bomba não
deu vazão – o subsolo alagou – e
antes que a água atingisse equipa-
mentos, a energia da subestação
foi desligada.

Com isso, a Reitoria, sem luz,
suspendeu aulas e atividades. A di-
visão continuou trabalhando para
restabelecer a luz, e no dia 7 as
atividades voltaram ao normal.

O administrador do prédio,
Ramon de Oliveira, atribuiu o pro-
blema ao excesso de chuvas. “As
bombas não deram vazão, a água
subiu rápido e não deu tempo da
Prefeitura ajudar, já estava atin-
gindo a subestação e desligaram a
energia do prédio por segurança.
Mas não houve estragos. Dessa vez
a ação foi mais rápida que a chu-
va”, disse,  explicando que, para
evitar que o caso se repita, já há
planejamento para o aumento  do
número de bombas e a compra  de
um gerador de energia.

Vila sofreu muitoVila sofreu muitoVila sofreu muitoVila sofreu muitoVila sofreu muito
Não foi apenas água da chuva

que atormentou ruas inteiras da
Vila. O esgoto retornou, atingindo
muitas casas. Segundo Vera Valen-
te, moradora da Vila e representan-
te dos técnicos-administrativos no
Consuni, de fato o esgoto entrou
nas casas e várias famílias foram
afetadas, inclusive com a perda de
mobiliário.

O coordenador do Comitê Téc-
nico do Plano Diretor, Pablo Be-
netti, que acompanha de perto as
obras de urbanização e saneamen-
to da Vila Residencial, avalia que,

enquanto  não forem concluídas
as obras na rede de esgoto, a situa-
ção pode retornar. Além disso, ao
que parece, não havia ninguém
para operar a bomba provisória
colocada no local para evitar a
situação.

“É terrível, porque de fato ala-
ga. Mas o dia em que estiver funci-
onando (o sistema todo) isso não
acontecerá mais”, espera Pablo, ex-
plicando que a obra está no meio e
ainda não foi concluída a elevató-
ria. Mas ele também acha que pode
ter havido negligência ao não co-
locarem a bomba para operar.

“Com o fim da obra, será outra
situação. Me parece que, antes em
caso de chuva, quando a bomba
estava operando, não houve alaga-
mento. Há um sinal positivo para
a Vila”, diz Benetti.

Depois das chuvas,Depois das chuvas,Depois das chuvas,Depois das chuvas,Depois das chuvas,
engarrafamentoengarrafamentoengarrafamentoengarrafamentoengarrafamento

Na terça-feira, dia 7, o trans-
torno foi na volta para casa. O trân-
sito, já costumeiramente lento em
algumas saídas, ficou quase para-
do no fim da tarde. Há relatos de
quem perdeu horas no engarrafa-
mento, a maior parte nas saídas do
Fundão.  Mas a lentidão  também
era sentida nas linhas Vermelha,
Amarela e na Avenida Brasil.

Na quarta-feira, dia 8, a situa-
ção se repetiu, mas com menos in-
tensidade, em virtude de um aci-
dente na Avenida Brasil.

Segundo o vice-prefeito,  Ivan
do Carmo, um veículo enguiçado ,
somado ao usual excesso de carros,
pode provocar congestionamento.

“A tendência é, com passar dos
dias, melhorar, porque  a gente vai
esvaziando (o campus). Mas não
acredito que se tenha de novo Li-
nha Amarela vazia”, avaliou, co-
mentando que, ou se cria um via-
duto novo para aquela direção, ou
a situação tende a piorar.

Fora o excesso de carros, a len-
tidão no pedágio (já próximo a
Água Santa) vem se estendendo ao
longo da via, contribuindo para o
tradicional engarrafamento na
Vila do João, que se reflete na saída
da ilha do Fundão.

Segundo ele, o Terminal não
interfere no congestionamento:

“O Terminal está funcionando
perfeitamente. Pretendemos entre-
gar no final do mês a estrada nova
(para a estrada velha da Ilha),
que melhora um pouco a saída e

entrada. Completa a nossa pro-
gramação de ônibus circulando
nos dois sentidos”.

Mas ele critica a insistência
de alguns motoristas em circu-

lar na contra mão na via atrás do
IPPMG, o que piora a situação.
No dia 7 mesmo, a polícia rela-
tou a ocorrência de 65 carros  fa-
zendo contramão.

REITORIA ficou sem luz. Aulas e atividades foram suspensas

EM MEIO a obras de urbanização e saneamento, a Vila sofreu com a chuvarada

CORREDORES inundaram. Nos cantos, caixas fechadas e materiais que podem se perder
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