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Nesse encontro será estabelecido o calendário que
tratará ponto a ponto da pauta de reivindicações da
categoria e o prazo de negociação. Por pressão da
Fasubra, o secretário de Recursos Humanos Duvanier
Paiva, se comprometeu a negociar efetivamente a
pauta encaminhada.  PÁGINA 3

Inscrições para caravana
As inscrições para a caravana a Brasília, para a

Marcha do Serviço Público no dia 13 de abril, estarão
abertas do dia 5 até o dia 8 (às 12h). A saída será no
dia 12, às 8h, da sede do SINTUFRJ.

Reunião de negociação
no MPOG será dia 14

Depois do incêndio, Palácio
Universitário se reergue

As atividades administrativas começam a ser retomadas nas unidades do Palácio
Universitário, na Praia Vermelha, depois do incêndio que atingiu o prédio no dia 28. Mas
há setores, como o Fórum de Ciência e Cultura, que permanecem interditados. Comuni-
dade se mobiliza pela reconstrução da Capela São Pedro de Alcântara. PÁGINA 8

Aposentados: reunião é dia 5
Venha participar da nossa primeira reunião do ano,

nesta terça-feira, dia 5, às 10h, na subsede do HU. Os
participantes serão recebidos com um bom café da
manhã e muitas novidades. A Coordenação de Aposen-
tados e Pensionistas do SINTUFRJ apresentará a propos-
ta de trabalho para 2011.

Campanha salarial

Eleições para reitor se aproximam
Os candidatos a reitor da UFRJ se confrontaram

pela terceira vez no dia 29 (foto). Nesta segunda-feira, 4
de abril, às 10h, haverá um debate no Quinhentão
(CCS). O último será amanhã, às 10h, no polo da UFRJ
em Xerém. A votação será dias 11, 12 e 13 de abril.

PÁGINA 4

Reunião no local de trabalho
No dia 6 de abril, quarta-feira, às 10h, na Escola

Politécnica (sala D 220), será realizada uma reunião
com os funcionários da unidade e a diretoria do SINTU-
FRJ. Pauta: informes gerais e campanha salarial.
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NOSSOS DIREITOS

Insalubridade:

PR-4 disponibiliza listagem
Recentemente, a PR-4 anunciou que

encontrou listagens preparadas para um pro-
cesso de 1992 relativo à concessão de insalu-
bridade com informações sobre mais de sete
mil servidores.

Na semana passada, a relação dos servi-
dores beneficiados com o adicional de insa-
lubridade constante no processo foi disponi-
bilizada no site da PR-4, de forma que os
servidores possam solicitar a contagem do
tempo.

Na janela de informes do site (http://
www.pr4.ufrj.br/principal.htm), a nota nú-
mero 2 dá a instrução do que fazer: o servidor
deve localizar seu nome nas listagens digi-
talizadas. A sessão de pessoal da unidade do
servidor deve imprimir a página onde cons-
ta seu nome e anexá-la ao processo de solici-
tação do mandado de injunção, fazendo
referência ao processo.

O pró-reitor de Pessoal, Luiz Afonso Ma-
riz, informou que os processos que ainda
estão na PR-4 serão enviados o mais rápido
possível para as unidades.

O Espaço Saúde do SINTUFRJ marcou
semana passada muitos pontos no quesito
estímulo ao esporte e ao movimento. Levou
no domingo, dia 27, um grupo de seus alu-
nos – tanto da musculação quanto da aeró-
bica – para participar do percurso de 5 km da
etapa realizada no Rio de Janeiro (no Aterro
do Flamengo), do Circuito Atenas, evento
projetado para estimular atletas que bus-
cam atingir metas. O objetivo era apenas
completar a primeira, aumentar metas de
distância e velocidade. O circuito é compos-
to de provas no Rio, Belo Horizonte e São
Paulo, com etapas de cinco, oito e 11 quilô-
metros.

A professora responsável pelo Espaço Saú-
de, Carla Nascimento, explica que, mais do
que uma corrida, o evento pretende ser um
plano de desenvolvimento e estímulo dos
alunos. Os alunos que participaram fizeram
bonito e querem participar em mais eventos
assim.

Vera Lúcia da Silva, profissional da Divi-
são de Recursos Humanos do Hospital Uni-
versitário, está vibrando com sua medalha
de prata. Ela guarda com carinho as lem-

28% dos pensionistas:
PR-4 envia informações

A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) já
apresentou as informações solicitadas pelo
SINTUFRJ (sobre pensionistas vinculados
aos instituidores que são beneficiários de
atrasados da ação dos 28,86%) para possi-
bilitar o ajuizamento das execuções indi-
viduais. A Assessoria Jurídica informa que
vai produzir e distribuir os primeiros lotes
de ações durante o mês de abril.

Reunião de Esporte
A Coordenação de Esportes e Lazer do

SINTUFRJ convida os representantes de ti-
mes de futebol das unidades da UFRJ para
reunião no dia 6, às 14h, no auditório da
subsede do HU. A reunião tem como finali-
dade a elaboração do regulamento, da ta-
bela e a escolha do nome do campeonato
interno de futebol dos TAEs da UFRJ.

Torneio da Praia
Vermelha

A Coordenação informa ainda que a
inscrição para o 1º Torneio de Futebol de
Sete da Paria Vermelha a foi prorragada até
o dia 14, na subsede do SINTUFRJ. Este
torneio faz a preparação de atletas para a
próxima Copa Fasubra.

Espaço Saúde do SINTUFRJ no Circuito Atenas

branças que ganhou ao completar o percurso
em 56 minutos e 32 segundos, que exibe
com orgulho para a família. E diz que está
nas estrelas, porque não imaginava que pu-
desse alcançar esta meta. “Se soubesse que ia
competir ‘pra valer’, eu não iria, não. Mas
fui e cheguei lá. Senti-me, de fato, uma
atleta”, disse ela. “Estou satisfeita, alegre,
feliz”, comemora a aluna que integra o gru-
po de caminhada há quase um ano.

Janine Simas Cardoso Rurr, bióloga do
Instituto de Biofísica que começou frequen-

tar a academia em junho, fazendo aeróbi-
ca e musculação, também destaca a im-
portância da iniciativa: “Foi ótimo. Nossa,
adorei. Foi a primeira vez que fiz uma
corrida assim. Aliás, nunca pensei que isso
fosse acontecer. Foi graças à equipe da aca-
demia. Eu corria 15 segundos e agora estou
correndo 15 minutos. Era sedentária. Agora
percorro três quilômetros na esteira. Estou
conseguindo graças à equipe da academia.
Se houvesse outras atividades assim, seria
ótimo”, avalia.

Posse no IPPMG
No dia 30 de março os diretores eleitos do Instituto de Puericultura e Pediatria

Martagão Gesteira (IPPMG), o professor Edmilson Migowski, e o enfermeiro
Bruno Leite tomaram posse do cargo. A cerimônia de posse foi às 10h no Salão
Nobre. A partir das 13h, houve uma comemoração no Espaço Lazer do Centro de
Ciências da Saúde.

CUT exige punição para racismo
Em entrevista para o programa CQC da TV Bandeirantes,

o deputado federal Jair Bolsonaro (PP/RJ), questionado pela
cantora Preta Gil se aprovaria o relacionamento de seu filho
com uma mulher negra, afirmou que “não corria esse risco”
porque eles foram “muito bem educados” e não viveram
num ambiente “de promiscuidade” como o dela.(...)

O parlamentar respondeu sobre a possibilidade de ter um
filho gay, que os seus filhos “tiveram uma boa educação. Fui
um pai presente, então não corro esse risco”. (...)

A Central Única dos Trabalhadores manifesta seu vee-
mente repúdio às declarações do deputado Jair Bolsonaro,
coloca-se solidária à cantora Preta Gil, e conclama a mili-
tância sindical e o conjunto das organizações da sociedade
brasileira para manifestarem-se firmemente para que o
parlamentar seja responsabilizado pelo crime de racismo
que cometeu.

Há algumas edições, viemos denuncian-
do inúmeros casos de profissionais que se
qualificam, mas cujo esforço não encontra
eco na instituição, nem no reconhecimento
profissional e muito menos salarial.

Embora a Carreira dos técnicos-admi-
nistrativos em educação estimule a qualifi-
cação e a capacitação, com percentuais e
progressões de nível, esses incentivos acabam
sendo limitados, porque a legislação impede
que possam exercer os cargos para os quais se
formaram.

O resultado é óbvio: boa parte da catego-
ria acaba desestimulada.

Diante do diagnóstico de que o desvio de
função é uma realidade em nossa institui-
ção, é impossível não perceber a importân-
cia de reivindicarmos uma solução urgente.

Por isso, propomos que este fosse um dos
pontos de nossa pauta de reivindicação. Pois
esta questão mobiliza, de fato, nossa catego-
ria. Por esta pauta, temos certeza, os técni-
cos-administrativos – antigos e novos –
estariam dispostos a ir à greve.

Na nossa recente assembleia, dia 24 de
março, aprovamos propor na Plenária da
Fasubra, que aconteceu em Brasília, incluir
na pauta da campanha salarial a reivindi-
cação do Plano de Cargo Único como forma
de permitir aos servidores uma ascensão real
na carreira e a possibilidade efetiva de solu-
cionarmos os desvios de função tão comuns
no nosso dia a dia. Lamentavelmente, nossa
proposta não foi sequer considerada.

Para isso é fundamental que nós, técni-
cos-administrativos em educação, estejamos

Ed i t o r i a lE d i t o r i a lE d i t o r i a lE d i t o r i a lE d i t o r i a l

Desvio de função: esta luta é de todos nós
engajados nessa discussão e busquemos par-
ceiros nessa luta.

Temos convicção de que esse é o cami-
nho que nos levará a esta conquista.

Até há pouco tempo, o desvio de função
era tratado, aqui na UFRJ, como um proble-
ma sem solução.  Nossas denúncias ganha-
ram um clamor tão grande, que hoje os
candidatos a reitor estão se comprometendo
a buscar solução para o desvio de função e a
conquista de uma carreira na qual possamos
progredir e que nos permita ter estímulo
profissional.

Voltamos de Brasília, chateados, mas não
desanimados. Vamos continuar buscando a
solução desta questão.

O que nos move é a convicção de que esta
é uma luta que vale a pena.

Foto: Cícero Rabello

Aposentados, conheçam
nossas oficinas

Estão abertas as inscrições de duas novas
oficinas: a de Ikebana e de escultura em
frutas, legumes e frios. As inscrições serão na
sede e subsedes. Não perca esta oportunidade



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 946 - 4 a 10 de abril de 2011 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 3

CAMPANHA 2011

A data foi definida em reunião
no dia 23 de março entre a Fasubra
e os dois representantes do MEC: o
secretário de Recursos Humanos,
Duvanier Paiva, e o secretário de
Educação Superior, Luiz Cláudio
Costa. Nesse encontro será estabele-
cido o calendário que tratará, pon-
to a ponto, da pauta de reivindica-
ções da categoria e o prazo de nego-
ciação.

Por pressão da Fasubra, Duva-
nier se comprometeu a negociar
efetivamente a pauta encaminha-
da, aproveitando o debate já feito
sobre os pontos antigos, ou seja, as
reivindicações de anos atrás que até
agora o governo não atendeu. De
acordo com o secretário, na pri-
meira quinzena de abril a Secreta-
ria de Recurso Humanos abrirá o
processo negocial com todas as en-
tidades nacionais do serviço públi-
co.

Água friaÁgua friaÁgua friaÁgua friaÁgua fria
A Fasubra foi a primeira entida-

de a ser recebida pela representação
do MEC em razão do indicativo de
greve para o dia 28 de março. Nesta
reunião preliminar, Duvanier afir-
mou em resposta referente às co-
brança da Fasubra sobre um posici-

14 de abril: primeira reunião de negociação
onamento do governo referente às
reivindicações pontuais, como o apri-
moramento da carreira: “Não quero
antecipar a política salarial do go-
verno, mas vocês precisam entender
o momento de restrição orçamentá-
ria que estamos vivendo e pondera-
rem expectativas com a campanha
salarial”.

Já o secretário da Secretaria de
Educação Superior (SESu), Luiz
Cláudio, disse que o ministro da
Educação, Fernando Haddad, em
encontro com a presidenta Dilma,
manifestou sua preocupação em
buscar solução para a pauta apre-
sentada pela Fasubra para evitar a
greve. No entanto, ressaltou, assim
como Duvanier, tratarão apenas das
reivindicações que dizem respeito
ao MEC.

A pautaA pautaA pautaA pautaA pauta
Os dirigentes da Fasubra rela-

cionaram os itens que desde 2008
foram postos na mesa de negocia-
ção com o governo, mas sem suces-
so, e que constam da pauta emer-
gencial, como o vencimento bási-
co complementar (VBC), enqua-
dramento dos aposentados, anexo
IV (incentivo de qualificação) e re-
estruturação e aprimoramento da

Realizada no dia 26 de mar-
ço, a plenária contou com a par-
ticipação de 37 entidades e 135
delegados eleitos pelas bases.
Após avaliação de conjuntura,
do indicativo de greve e das reu-
niões ocorridas com o governo,
foi posto em votação o indicati-
vo de greve a partir do dia 28 de
março. Por 69 votos a 57, ga-
nhou a posição contrária à de-
flagração imediata da greve.
Foram aprovados os seguintes
encaminhamentos:

1 - Reafirmação da resolu-
ção da plenária do dia 16 acerca
das ações a serem desenvolvidas
pelas entidades de base e pela
direção nacional da Fasubra.

2 - Construção do dia 14 – Dia
Nacional de Luta, com paralisação
e atos nas reitorias.

3 - Dias 13 e 14 de abril —
caravana a Brasília  para desenvol-
ver as seguintes ações: Atividades
no Congresso Nacional, com con-
tatos com parlamentares na luta
contra a MP 520 e a Campanha
Emergencial, e vigília no MPOG
durante a reunião da Fasubra com
os representantes do governo.

4 - A direção nacional deve
compor Comissão de Negociação

MP 520: governo mantém o jogo

Resultados da plenária da Fasubra

carreira. Eles também lembraram
os compromissos já assumidos pela
SESu em reunião realizada em fe-
vereiro, na qual também estavam
presentes a equipe técnica do Mi-
nistério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG) e mem-
bros da Comissão Nacional de Su-
pervisão da Carreira (CNSC/Fasu-
bra), para trabalhar as questões téc-
nicas da pauta de reivindicações,
como o reposicionamento do apo-
sentado e o VBC, faltando apenas a
explicitação da posição do MPOG
sobre o mérito da proposição da
Federação.

Auxílio-alimentaçãoAuxílio-alimentaçãoAuxílio-alimentaçãoAuxílio-alimentaçãoAuxílio-alimentação
A Fasubra cobrou ainda do go-

verno a continuidade de investi-
mento no valor do auxílio-alimen-
tação, para que, de fato, seja feita
justiça em relação à concessão de
benefícios para o conjunto dos tra-
balhadores do serviço público fede-
ral. A  Federação reivindicou defi-
nição de prazos para início e des-
dobramento da negociação, como
também posição para as várias rei-
vindicações já apresentadas e dis-
cutidas, e de outros itens da pauta,
como a garantia de realização de
concurso pelo Regime Jurídico

Único (RJU), isonomia entre as
universidades e extensão judicial
das ações transitadas em julgado e
pagamento de precatórios.

E sobre a contratação da Fun-
dação Getulio Vargas para reali-
zar a auditoria nas universida-
des, a Fasubra reivindicou que esta
auditoria sirva para identificar o
que a instituição deve aos traba-
lhadores referente a ações transi-
tadas em julgado.

Segundo Duvanier, a auditoria
será feita na folha geral do serviço
público e trata-se de uma ação do
MPOG, mas nas universidades ela já
havia sido concluída. Ao pedido da
Federação, prometeu disponibilizar
o relatório final da auditagem nas
Ifes. Sobre o PLP 549 (que reduz
gastos com o funcionalismo), disse
que a iniciativa é do Senado, e no
que diz respeito ao PL 248, proposto
por FHC, o MPOG é contra.

Os representantes do MEC reafirmaram as “maravilhas” oferecidas
pela medida provisória que cria a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares S.A. (EBSERH). Segundo Duvanier, o governo optou por
sua edição com a expectativa de fortalecer os HUs, acabando com a
precarização dos vínculos existentes e com as fundações de apoio
privado. Portanto, de seu ponto de vista a iniciativa solucionaria os
problemas já debatidos nos últimos anos, em virtude da complexidade
dos HUs, e ainda teria por objetivo proteger o emprego de 26 mil
trabalhadores terceirizados.

 Luiz Cláudio garantiu que a EBSERH é estatal, será cem por cento
SUS e que o diretor será indicado pela universidade. Afirmou também
que a empresa tem recurso novo e que todas as premissas da Andifes
serão contempladas e a autonomia universitária será salvaguardada.

Os coordenadores da Fasubra questionaram os argumentos do
MEC, inclusive perguntando por que com o mesmo recurso do Tesouro
que será utilizado para repor os 26 mil extraquadros pela EBSERH
(como celetistas por no máximo dois anos de vínculo empregatício)
não promovem a contratação deles pelo RJU.

qualificada (por tema), com re-
presentação das forças políticas.

5 - Organizar a partir da plená-
ria o Comando de Mobilização, com
uma representação por unidade, em
Brasília, para atuar no Congresso
Nacional contra a MP 520.

6 - A direção nacional deve or-

denar os eixos da pauta específica,
dando uma ordem de prioridade.

7 - Recuperar a resolução sobre
o ponto eletrônico.

8 - Incluir na pauta de negocia-
ção a campanha salarial de 2010.

9 - A direção nacional se reuni-
rá nos dias 15 e 16 de abril para

avaliar o resultado da reunião no
dia 14 com o MPOG e o MEC.

10 - Realização de rodadas de
assembleias gerais no período de 18
a 20 de abril para avaliação da reu-
nião de negociação no dia 14 de
abril.

11 - Caso as negociações não

ocorram, a direção nacional orien-
tará a deflagração de greve no dia
25 de abril.

12 - A direção nacional arcará
com as despesas relativas à hospe-
dagem dos representantes das enti-
dades de base para a vigília no dia
14 de abril.

PLENÁRIA DA FASUBRA, dia 26 de março

Foto: Fasubra
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SUCESSÃO NA UFRJ

Acirra-se a disputa pela vaga de Aloísio
OOOOOs quatro candidatos a rei-

tor da UFRJ se confrontaram pela
terceira vez na terça-feira, dia 29,
no primeiro debate realizado na
Cidade Universitária. O auditório
do CT ficou quente por cerca de
quatro horas. Primeiro pela mani-
festação dos estudantes moradores
do alojamento (ver matéria na pá-
gina 5) e, em segundo lugar, pelas
alfinetadas entre os concorrentes.

Expansão universitária, Plano
Diretor (PD), Plano de Reestrutu-
ração e Expansão (PRE), temas
que envolvem investimentos nos
campi em infraestrutura e cons-
trução de prédios, ampliação de
vagas, cursos noturnos e criação de
novas graduações, assistência estu-
dantil e tecnologia da informação
foram assuntos abordados por Car-
los Levi, Alcino Camara, Godofre-
do de Oliveira e Ângelo da Cunha.

Nesta segunda-feira, 4 de abril,
às 10h, haverá mais um debate no
Fundão, no auditório do Quinhen-
tão (CCS). Este será o penúltimo
confronto de ideias entre os que
almejam a cadeira de reitor da
UFRJ. O último será amanhã, ter-
ça-feira, dia 5, às 10h, no Polo da
UFRJ, em Xerém, na sala 01.

O primeiro turno da eleição
para reitor e vice-reitor será na pró-
xima semana, de 11 a 13 de abril. A
votação será em urnas eletrônicas
cedidas pelo TRE. Se houver segun-
do turno a consulta se realizará de
18 a 20 de abril pelo mesmo pro-
cesso e pelo sistema paritário. A
Comissão Eleitoral deve divulgar o
resultado no dia 22 de abril e
levá-lo à reunião do Colégio Eleito-
ral no dia 28 de abril para escolha
da lista tríplice que será submetida
ao Ministério da Educação.

Carlos LeviCarlos LeviCarlos LeviCarlos LeviCarlos Levi
O candidato da chapa 10 quer

manter o ambiente de demo-
cracia na UFRJ
consolidado pela
atual gestão,

na qual exerceu a função de pró-
reitor de Planejamento e Desen-
volvimento. Apresentou números de
investimentos na assistência estu-
dantil – “de R$ 2 milhões em 2003,
as bolsas pularam em 2011 para
R$ 22 milhões”. Disse também ser
concreta a política de restaurantes
universitários: “Depois de 15 anos
fechados, reabrimos o restaurante
central e ampliamos as refeições
este ano para 5.400, inclusive para
o turno da noite”. Prometeu inves-
timentos no alojamento e infor-
mou que em breve o complexo es-
tudantil do CT começará a ser cons-
truído e vai oferecer mais 260
moradias.

Segundo Levi, a pesquisa se con-
solida em várias áreas do conheci-

mento na UFRJ, e a extensão
começou a se

mostrar como interativa entre os
alunos. Para ele, o Plano Diretor é
que vai dar o norte na política de
expansão dos campi. Defendeu a
permanência dos centros de pes-
quisas no Fundão, como o Cenpes.

Sobre política de pessoal, pre-
tende adotar treinamento para os
recém-concursados, estimular que
façam cursos continuamente, mas
afirmou que somente a carreira
única permitira que o funcionário
tenha progressão. Ele defendeu
maior participação dos técnicos-
administrativos na estrutura de
poder e anunciou que, em sua equi-
pe, além da PR-4, haverá um enge-
nheiro no ETU e um arquiteto na
Prefeitura.

Ângelo da CunhaÂngelo da CunhaÂngelo da CunhaÂngelo da CunhaÂngelo da Cunha
Segundo o candidato, um dos

mais graves problemas do país são
os ensinos fundamental e médio.

“Não precisa de prédios, mas de
investimento no professor”.
Considerou que a UFRJ nos

últimos anos avançou na pós-
graduação, porém negligenciou

no ensino de graduação. Um das
formas da UFRJ recuperar sua lide-
rança acadêmica entre as outras
universidades é resgatar a figura do
professor-visitante. O Cenpes, na
opinião do candidato, é objeto de
desejo de muitas instituições. Uma
das suas ações como reitor será dis-
ciplinar o trânsito na Cidade Uni-
versitária, e foi taxativo: “A chapa
99 veio para o resgate do mérito”.

Ângelo comparou os cursos no-

turnos à realização de justiça so-
cial e pretende expandi-los, priori-
zando as graduações em licencia-
turas e a construção de uma bi-
blioteca central. Para ele, ocupar a
UFRJ é responsabilidade nossa, e
lembrou que à noite o Fundão é
quase um deserto. Ele é o único
candidato que expõe preocupações
com o meio ambiente – fala em
criação de uma cadeia de recicla-
gem e na emissão de carbono zero.

Alcino CamaraAlcino CamaraAlcino CamaraAlcino CamaraAlcino Camara
O candidato da chapa 12 anun-

ciou que, se eleito, transformará a
SG-6 em pró-reitoria, cargo que na
sua gestão será ocupado pelo  téc-
nico-administrativo José Carlos
Pereira. “Sei o que é emergencial e
dispensa licitação”, e citou como
exemplo de obra de emergência a
retirada do entulho do HU, por uma
questão de saúde pública, já que o
local está se transformando em foco
de doença.

   Segundo Alcino, a gestão que
se encerra não optou por antecipar
a construção de salas de aulas, alo-
jamento estudantil, laboratórios e
outro CT, mais ciclovias. Ao con-
trário de outros candidatos, ele con-
sidera pífia a alocação de recursos
para a UFRJ, e afirmou: “A maior
bolsa social deste país são os juros,
e a educação não é tratada com o
devido respeito”.

“Na minha gestão haverá uma
Pró-Reitoria de Assuntos Estudan-
tis”, e, em alusão ainda aos proble-
mas do alojamento, garantiu que

na sua gestão ninguém ficará mais
de dois anos em cargo de chefia. E
finalizou anunciando: “A conjun-
tura nacional mostra corte de gas-
tos e exige movimentação maior
para busca de recursos no governo
federal. Vou renegociar o contrato
com o Cenpes”.

Godofredo de OliveiraGodofredo de OliveiraGodofredo de OliveiraGodofredo de OliveiraGodofredo de Oliveira
Se eleito, o candidato da chapa

20 irá trabalhar de forma transpa-
rente o orçamento e os contratos
com as firmas privadas. Reforçará
a CIS e terá um plano de assistên-
cia estudantil através da PR-6.
Outra prioridade de sua gestão será
cuidar do trânsito, e reconstruir o
alojamento do Fundão.

Prometeu também criar a
Pró-Reitoria de Assuntos Estudan-
tis, transformar a Creche da UFRJ
e construir outras, assim como
alojamentos na Praia Vermelha
e no Polo de Xerém, ações que,
segundo ele, visam ao estanque
imediato da evasão de alunos da
universidade. Comprometeu-se a
dar tratamento igual aos alunos
diurnos e noturnos, com biblio-
tecas e laboratórios funcionan-
do. O candidato teve que respon-
der sobre a tentativa de demissão
de cinco mil técnicos-adminis-
trativos à época em que fez parte
da Reitoria da UFRJ. Como jus-
tificativa, lembrou que o país vi-
via um momento especial com
100 mil servidores perdendo seu
emprego com o fechamento de
vários órgãos públicos.

OS CANDIDATOS Alcino Camara, Godofredo de Oliveira, Carlos Levi e Ângelo da Cunha. Ao centro, Fernando Infantosi,
da comissão do processo sucessório

Foto: Cícero Rabello
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HUS

A direção do SINTUFRJ se reu-
niu na quarta-feira, dia 30 de mar-
ço, com os trabalhadores da Mater-
nidade-Escola da UFRJ para discu-
tir com eles a MP 520 que autoriza
o governo a criar a Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares S.A.
(EBSERH) para administrar os hos-
pitais universitários das institui-
ções federais de ensino. O debate
contou com a participação do dire-
tor da unidade, Jofre Amim. Deze-
nas de extraquadros aproveitaram
a ocasião para tirar dúvidas.

“Existe um movimento con-
trário da categoria em nível nacio-
nal à MP 520. Se o maior proble-
ma dos HUs é o déficit de pessoal,
como a EBSERH vai resolver isso se
não vai contratar por concurso pú-
blico?”, questionou Vânia Glória,
enfermeira do Trabalho e coorde-
nadora do SINTUFRJ. “Mas nós não
temos quadros e nem dinheiro para
pagar extraquadros”, afirmou
Amim. Segundo o diretor, a MP é
resultado de discussão antiga sobre
como atender aos desejos dos diri-
gentes dos HUs.

IlusãoIlusãoIlusãoIlusãoIlusão
Como a maioria dos extraqua-

dros, os trabalhadores da Materni-
dade-Escola também alimentavam
a esperança de que a EBSERH re-
solveria o problema deles de víncu-
lo empregatício com a universida-
de. Alguns deles contabilizam mais
de 10 anos de casa, mas sem cartei-
ra assinada, direito ao adicional de
férias e 13º, e o salário mensal é
bem abaixo do valor pago aos pro-
fissionais efetivos da UFRJ. Duran-
te a discussão, foi lido o trecho do
texto da medida provisória sobre
esse ponto. E ficou bem claro para
todos que a empresa promoverá
uma contratação emergencial de
180 dias, prorrogáveis por até 24

meses, através de uma seleção sim-
plificada, e após esses dois anos o
trabalhador não poderá ser recon-
tratado.

Somente na UFRJ os extraqua-
dros dos HUs não têm vínculo al-
gum. Nas outras instituições fe-
derais com hospitais universitári-
os esses trabalhadores são contra-
tados através de fundações, por-
tanto, têm os mínimos direitos
trabalhistas reconhecidos, infor-
mou a coordenadora do SINTU-
FRJ Gerly Miceli: “A MP traz um
buraco sobre a seleção de pessoal e
de financiamento. Nada é bem
explicado, inclusive nem os líde-
res do governo no Congresso Naci-
onal ficaram à vontade para en-
caminhá-la à votação, embora
tenha entrado com pedido de ur-
gência urgentíssima”, observou a
dirigente sindical, infor-
mando que estão previstas duas
audiências públicas sobre a MP:
uma com a participação do Tri-
bunal de Contas da União e da
Procuradoria Geral da União e
outra da Comissão de Seguridade
Social da Câmara dos Deputados.

DificuldadesDificuldadesDificuldadesDificuldadesDificuldades
Espalhados pelos nove HUs da

UFRJ trabalham cerca de 1.100 ex-
traquadros – no país são 26 mil,
segundo o MEC. Sem esses traba-
lhadores precarizados, que cum-
prem na universidade exaustivas
jornadas de trabalho, as unidades
de ensino e assistência de saúde
não estariam com as portas aber-
tas. A falta de recursos e de pessoal
– problemas que paralisam qual-
quer gestão – motiva os diretores
de hospitais a adotar uma postura
imediatista apoiando a MP. “A MP
existe antes de ser publicada pelo
presidente Lula, em 31 de dezem-
bro de 2010. Ela nasceu com a dis-

Maternidade-Escola discute a MP 520
cussão de atender aos desejos dos
diretores, conforme foi dito na reu-
nião do fórum de dirigentes dos
HUs, em Brasília, pelo ministro da
Educação, Fernando Haddad. A
ideia é que ela resolva o problema
de pessoal e ainda de pagamento”,
contou Jofre Amim.

“Se é importante dar condi-
ções aos gestores de fazerem os HUs
funcionarem com verba e pessoal,
essa não é a resposta adequada”,
acredita Vânia Glória. “Se o gran-
de déficit é de pessoal, como isso
será resolvido sem concurso pú-
blico?”, pergunta. “Além disso, o

perfil da empresa não fica muito
claro: O inciso 6º diz que ela pode
prestar serviço a instituições con-
gêneres, como faculdades e uni-
versidades particulares”, concluiu.

MobilizaçãoMobilizaçãoMobilizaçãoMobilizaçãoMobilização
Os trabalhadores extraquadros

da Maternidade-Escola entendem a
necessidade de se unir aos profissio-
nais efetivos e organizar uma mo-
bilização para compreender a MP
520. A primeira proposta foi criar
uma comissão para ajudar o SIN-
TUFRJ na divulgação de ações con-
tra a iniciativa do governo. Antes,
porém, o Sindicato irá promover
uma outra discussão sobre o tema
na unidade, desta vez contando com
o reforço na comunicação.

Conselho de UFSMConselho de UFSMConselho de UFSMConselho de UFSMConselho de UFSM
contra MP 520contra MP 520contra MP 520contra MP 520contra MP 520
O Conselho Universitário da

Universidade Federal de Santa     Ma-
ria (UFSM) decidiu, no dia 25,
por unanimidade dos seus mem-
bros, posicionar-se contrária à edi-
ção da Medida Provisória 520/
2010,por considerar seu caráter
centralizador e privatizante. A de-
cisão do Conselho considerou, ain-
da, que a desvinculação dos hos-
pitais universitários das Ifes colo-
ca em risco a autonomia da uni-
versidade nas áreas do ensino, da
pesquisa e da extensão, compro-
metendo a formação e a qualifi-
cação dos profissionais que traba-
lham na saúde pública, a produ-
ção do conhecimento na área de
saúde e a gratuidade e equidade
de acesso aos serviços de saúde à
população (100% SUS), clara-
mente entendidos no corpo da
medida provisória. Considerou
também a necessidade de manu-
tenção da contratação de pessoal
por concurso público.

Fotos: Cícero Rabello

O primeiro debate dos quatro reitoráveis na
Cidade Universitária, na terça-feira, 29, foi mar-
cado por uma barulhenta manifestação de estu-
dantes moradores do alojamento. Sem água e luz
desde o dia 24 de março, eles decidiram pôr fim ao
sofrimento indo ao auditório do CT pedir socorro
aos candidatos.

Cartazes e panfletos foram espalhados pelo
ambiente e revelaram a precariedade do aloja-
mento que abriga cerca de 450 jovens de várias
partes do país. Os rapazes vestiram-se de palhaços
para mostrar aos dirigentes da UFRJ que não dá
mais para conviver com ratos, lacraias e sujeira
para todos os lados.

O reitor Aloísio Teixeira designou uma co-
missão técnica da Prefeitura Universitária, tendo
à frente um engenheiro, para restabelecer o forne-
cimento de água e luz no alojamento.

Dia da Mulher na UFRJEstudantes do
alojamento protestam Debate e coquetel marcaram a celebra-

ção do Dia da Mulher na UFRJ, dia 28 de
março, no Salão Nobre do Centro de Ciên-
cias Matemáticas e da Natureza.

Pela manhã o debate teve como tema
“A mulher no Brasil e suas conquistas na
sociedade: Luta, ocupação, discriminação
e preconceito”. As palestrantes foram Mari-
sa Chaves, presidente do Conselho de Direi-
tos da Mulher de São Gonçalo, e a delegada
Márcia Noeli, da Divisão de Polícia de Aten-
dimento a Mulher.

Paralelo ao evento, a Divisão de Saúde
do Trabalhador realizou exposição sobre os
cuidados com a saúde da mulher, desta-
cando a importância dos exames para pre-
venção de Aids, diabetes, câncer de mama e
de útero, e demais doenças de relevância
para a mulher. O evento foi encerrado com
um coquetel de confraternização.

A Divisão de Desenvolvimento da Pró-
Reitoria de Pessoal e a Divisão de Saúde do
Trabalhador organizaram o evento, que con-

tou com a participação do pró-reitor de
Pessoal, Luiz Afonso Mariz, e da vice-
reitora, Sylvia Vargas, entre outros .

RITA ANJOS, diretora de Desenvolvimento de Pessoal, a vice-reitora
Sylvia Vargas e o pró-reitor de Pessoal Luiz Afonso Mariz

AS COORDENADORAS do SINTUFRJ Gerly Miceli e Vânia
Glória discutem com o diretor Jofre Amim os efeitos da MP
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MOVIMENTO

Direito promove ato contra prisão de ativistas
A Faculdade de Direito da UFRJ

realizou ato público contra a pri-
são e o indiciamento de 13 mani-
festantes, entre eles dois estudantes
da UFRJ, no protesto contra a visita
do presidente dos EUA, Barack Oba-
ma, ao Brasil. O ato reuniu, no
auditório da faculdade, dia 31 de
março, cerca de 350 pessoas, entre
ativistas, estudantes, representan-
tes de entidades de classe e de direi-
tos humanos, parlamentares e per-
sonalidades jurídicas.

O ato pelo arquivamento do pro-
cesso também foi uma manifesta-
ção contra a criminalização dos
movimentos sociais , aliás, bem sim-
bólica, haja vista que no dia 31 com-
pletou-se 47 anos do golpe militar
que impôs a ditadura no Brasil. O
ex-governador do Rio, Nilo Batista,
advertiu que as prisões não são um
fato isolado. “O projeto neoliberal
não pressupõe apenas a flexibiliza-
ção das leis trabalhistas, mas a fle-
xibilização das próprias liberdades
democráticas”, disse.

O histórico defensor dos presos
políticos da ditadura, o advogado
Marcelo Cerqueira, manifestou sua
contrariedade em ter de ver, em ple-
na democracia, presos políticos. “Os
últimos presos políticos que tive-
mos foram 13 estudantes em Santa
Catarina que xingaram o Figueire-
do. Acreditava que esses seriam os
últimos”, disse, afirmando ainda
que se deve processar o diretor do
presídio que mandou raspar a cabe-

ça dos presos em Água Santa.
 Gualberto Tinoco, o Pitéu, que

permaneceu por 72 horas detido,
explicou a importância do ato con-
tra a vinda de Obama para denun-
ciar o papel do imperialismo e da
subserviência do governo brasilei-
ro. “Agora, nossa obrigação, care-
cas ou não, é de juntar o conjunto
da classe para lutar contra isso”,
afirmou.

A grande e variada presença de
representações de associações, enti-
dades e partidos de diversos segmen-
tos e ideologias demonstrou a in-
dignação gerada pelas prisões arbi-
trárias.

Repúdio da FausbraRepúdio da FausbraRepúdio da FausbraRepúdio da FausbraRepúdio da Fausbra
Plenária da Fasubra do dia 26

de março, com a participação de
135 delegados, aprovou moção de
repúdio contra a violência da polí-
cia e a prisão dos 13 manifestantes
por ocasião da visita de Barack Oba-
ma ao Brasil. A moção condena e
exige das autoridades estaduais e
federais investigação e punição
pela tentativa de homicídio do blo-
queiro carioca Ricardo Gama, ba-
leado na manhã de 24 de março,
após denunciar a arbitrariedade das
prisões dos manifestantes em vídeo
na internet. Ricardo Gama é co-
nhecido no Rio por denunciar a
atual política de segurança públi-
ca carioca e, segundo a moção, o
atentado contra sua vida trata-se
de crime político.

OS ATIVISTAS que foram presos no protesto contra a visita de Obama recebem apoio do público

O professor Franklin Rumja-
nek foi o palestrante do mais
recente encontro promovido pelo
Ciclo de Seminários Sr.Dino, dia
31 de março, no auditório Leo-
poldo de Meis, no Centro de Ci-
ências da Saúde, na Ilha do Fun-
dão. Ele discorreu sobre a Ori-
gem da Vida, e quem participou
obteve certificado.

O ciclo de seminários é uma
iniciativa do Instituto de Bio-
química Médica desde 2008 e tem
como objetivo a integração en-
tre funcionários, alunos e pro-
fessores. Como sempre, um espe-
cialista é convidado a proferir a
palestra sobre o tema escolhido
pela própria comunidade e há
um lanche natural relacionado
ao tema.

Mitos da criaçãoMitos da criaçãoMitos da criaçãoMitos da criaçãoMitos da criação
O professor Franklin Rumja-

nek apresentou as principais cor-
rentes do pensamento no con-

Concursados são
convocados

No dia 30 de março a Pró-Reito-
ria de Pessoal enviou comunicado
informando o início dos procedimen-
tos para nomeação e posse dos novos
concursados da UFRJ. Nesta terça-fei-
ra, 5 de abril, serão feitas  a apresenta-
ção e a entrega dos documentos no
Salão Arquimedes Memória, 3º an-
dar, às 11h, no Prédio da Reitoria.

O SINTUFRJ parabeniza os novos
concursados pelo ingresso na univer-
sidade, lembrando que o sindicato é
uma entidade classista e de luta, e
que está  à disposição para represen-
tar os seus interesses tanto em relação
à Reitoria quanto ao governo federal.

A suspensão de concursos pelo
governo federal trouxe muita in-
quietação aos concursados da UFRJ.
Mas para o setor da educação a medi-
da não atingiu as universidades fede-
rais. O pró-reitor de Pessoal, Luiz Afon-
so Mariz, entrou em contato com
Brasília para dirimir as dúvidas e teve
a confirmação de que as vagas das
universidades estão fora desse pro-
cesso. O desdobramento foi então
a convocação dos concursados.

Origem da vida explicada no Fundão
texto de interpretação da natureza,
abordou os mitos da criação, que
envolvem cenários e protagonistas
que são sempre muito parecidos
com aqueles encontrados em di-
versas regiões do planeta, e discu-
tiu, então, a questão fundamental
da idade da Terra e de como as
escrituras produzem dados que não
estão em conformidade com acha-
dos paleontológicos.

Primeiras manifestaçõesPrimeiras manifestaçõesPrimeiras manifestaçõesPrimeiras manifestaçõesPrimeiras manifestações
Discutiu-se de que maneira a

vida teria se formado, sendo que as
hipóteses mais hegemônicas são
aquelas que invocavam uma quí-
mica pré-biótica (antes da
vida) que gradualmente gerou sis-
temas complexos em comparti-
mentos que favoreceram as primei-
ras manifestações que chamamos
de vida. 

O professor apresentou argu-
mentos que apoiam a ideia de
que os precursores das biomolé-

culas podem ter sido transporta-
dos por objetos diversos (cometas
e asteroides) que colidiram con-
tra o planeta.

Destacou-se também a noção
de que a seleção natural já atuava
sobre esses sistemas pré-bióticos.
Finalmente, debateu-se brevemen-
te sobre a evolução e seus predica-
dos principais e também sobre pos-
sibilidade e probabilidade de vida
extraterrestre.

Próximos semináriosPróximos semináriosPróximos semináriosPróximos semináriosPróximos seminários
 28 de abril – “A contribuição

da língua grega ao português”,
com a professora Nely Maria
Pessanha/Letras UFRJ.

 26 de maio – “O desenvolvi-
mento cinematográfico e a con-
tribuição do cinema brasileiro
à ciência e ao mundo”, com o
jornalista Sergio Caldieri.

 30 de junho – “Leucemias”,
com o Dr. Guilherme Oliveira.

FRANKLIN RUMJANEK explica teorias, mitos e hipoteses
sobre a origem da vida

Fotos: Cícero Rabello
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CARREIRA

Entre os casos de desvio de fun-
ção, há o daqueles que se aprimo-
ram e não conseguem o reconheci-
mento de sua qualificação do pon-
to de vista salarial, mas há tam-
bém o dos que já chegam com alto
grau de formação e acabam subu-
tilizados. Este é o caso de muitos
técnicos em assuntos educacionais
(TAEs) aprovados em concursos re-
centes.

“É realmente um desvio de fun-
ção. Sou nova, mas, pelo que tenho
visto, esta é uma prática”, comen-
ta Joana de Angelis, lotada no Ins-
tituto de Bioquímica Médica
(IBqM), apontando alguns dos mo-
tivos pelos quais isso acontece. “Um
deles é que nem o próprio profissio-
nal sabe exatamente quais são as
suas atribuições. Como, se fez um
concurso cujo edital especifica as
funções?”, questiona ela.

No edital do concurso de 2009
as atribuições apontadas para o car-
go são profundamente ligadas ao
processo de planejamento de proje-
tos acadêmicos e de extensão.

“Os TAEs podem contribuir
muito mais. Muitos desempenham
serviços burocráticos. Quem perde
é a Universidade, que tem um pro-
fissional capacitado e não usa essa
formação”, avalia Joana, formada
em Ciências Sociais na UFF, com
mestrado em Educação (pela UFRJ
e Uerj). Dá aulas na Uerj à noite.
Está feliz porque trabalha direta-
mente ligada aos projetos de ex-
tensão do instituto.

Joana tomou posse no dia 3 de
fevereiro e trabalha na Coordena-
ção de Extensão do IBqM, desem-

Em desvio de função, técnico em
assuntos educacionais torna-se faz-tudo

SINTUFRJ vai lutar com trabalhadores

penhando suas atribuições. “Tenho
lido, pesquisado, para aprofundar
minhas informações sobre a ex-
tensão para desempenhar essa fun-
ção da forma mais eficaz e produ-
tiva possível”, comemora. “Atribuo
isso à sorte, até porque fazemos a
escolha dos locais para onde vamos
sem nenhuma ideia prévia. Quan-
do fomos convocados, nos foi apre-
sentado um quadro com as unida-
des e vagas de cada uma. Cada um
era chamado a escolher de acordo
com sua classificação”.

Aproveitando essa sorte, diz ela,
está estudando e se aprofundando
na área em que trabalha. “Como
tenho essa possibilidade na relação
com minha chefia, está me sendo
dada essa possibilidade”. Portanto,
ela avalia que também cabe aos
TAEs romper com esta cultura de
subutilização de sua capacidade.

Outra questão alegada é a falta
de pessoal, que leva muitas unida-
des a usar o TAE em funções de
nível médio. Isso está institucio-
nalizado de tal forma, que a possi-
bilidade foi informada aos recém-
concursados na reunião de apre-
sentação, o que criou um burburi-
nho e mal-estar entre os presentes
no auditório.

Para ela, é preciso cobrar da
Universidade esse desvio de função.
Levantar onde estão e o que fazem
estes profissionais, esclarecer suas
funções para que possam contri-
buir de fato para a Universidade.

Se Joana está bem situada, o
mesmo não ocorre com muitos
outros profissionais. Alguns já reú-
nem até comunidades nas redes

sociais para discutir o problema.
“Técnicos em assuntos educacio-
nais viraram secretários ou faz-tudo.
Quem se recusa fica numa saia
justa. Há muitos casos assim”, diz
outra TAE, que, devido às circuns-
tâncias óbvias, não pôde se identi-
ficar.

Joana também informa que no
ingresso do grupo os TAEs são in-
formados de que podem fazer servi-
ços administrativos e que de fato o
problema atinge muitos setores: “A
questão é que não sabem como uti-
lizar os TAEs”.

O SINTUFRJ convocou todos os
bombeiros para uma reunião no
dia 30 de março na subsede do HU,
com o superintendente de Pessoal,
Roberto Gambine. Ele estivera na
semana anterior no Ministério do
Planejamento em Brasília para,
entre outros assuntos, buscar infor-
mações sobre o pagamento dos atra-
sados da correção do enquadramen-
to daquele grupo.

Os bombeiros, que foram en-
quadrados equivocadamente como
brigadistas, tiveram sua situação
regularizada em 2005, depois da
atuação do SINTUFRJ, que organi-
zou o grupo. No entanto, desde en-
tão, esses trabalhadores esperam os
atrasados da correção de seu en-

quadramento (do período entre
1991 e 2005).

O pedido de pagamento dos
atrasados caiu em “exercícios an-
teriores” (passivos financeiros de-
vidos e que, por falta de disponibi-
lidade financeira, não foram pa-
gos no exercício em que foram re-
conhecidos).  Só que os processos
caíram no que o MPOG chamou
de auditoria com a exigência de
uma nota técnica por parte da Rei-
toria que os justificasse. Isso foi
feito, e os processos estão em Brasí-
lia.

Mas a notícia que o superin-
tendente ouviu na visita ao minis-
tério não foi boa. Em função do
anúncio do governo de contenção
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dos gastos, não haverá pagamento
de passivos no primeiro semestre.
Isso para todo o serviço público.

Pressão –Pressão –Pressão –Pressão –Pressão – Uma das soluções
apontadas foi a de organizar me-
canismos de pressão junto ao mi-
nistério, de forma que este se com-
prometa com um cronograma de
pagamento, porque há vários pro-
cessos que envolvem pessoas idosas
que necessitam ainda mais dos re-
cursos. Mas há casos ainda mais
dramáticos.

A coordenadora do SINTUFRJ,
Neuza Luzia, propôs a construção
em conjunto com a PR-4 de crité-
rios para a elaboração de um cro-
nograma que evidencie casos ur-
gentes para pressionar o MPOG e a

busca de solidariedade junto ao
MEC. Ela sugeriu ainda ações em
Brasília. “Na primeira vez não vão
responder. Na segunda também

não. Mas na terceira ou quarta,
não sei. Mas é importante conti-
nuar tentando”, disse, lembrando:
“Ninguém consegue sozinho”.

PR-4 propõe grupo de trabalho e seminário

ATRASADOS DOS BOMBEIROS

Atribuições do TAE na UFRJ
Conforme o edital, as atribuições são: planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino

e aprendizagem traçando metas, estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento dos
mesmos e criando ou modificando processos educativos de estreita articulação com os demais componentes
do sistema educacional para proporcionar educação integral dos alunos; elaborar projetos de extensão;
realizar trabalhos estatísticos específicos; elaborar apostilas; orientar pesquisas acadêmicas; executar ativida-
des da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.

O pró-reitor de Pessoal, Luiz Afonso Mariz, co-
menta que, quando houve a primeira leva destes
profissionais, logo no primeiro concurso, estes se
encaixaram como luva nas necessidades da Uni-
versidade, principalmente na Graduação e na Pós-
Graduação. Mas que, embora ninguém formalize
o problema, às vezes é mesmo dito que os TAEs
acabam cumprindo papel de assistentes em admi-
nistração. “Pelo menos na fase inicial, foi muito
bom para as unidades esse tipo de perfil, só que em
algumas unidades passaram a ser subutilizados .
Isso é o que é passado informalmente. A impressão

que tenho é que há um número grande deles, mas
não há formalização disso, nem por parte das uni-
dades nem por parte dos técnicos, que poderiam se
organizar para uma reunião com a PR-4 e seriam
atendidos, claro”, diz o pró-reitor

Ele sugere ainda a realização de um seminário,
com participação dos representantes das unidades:
“Podemos fazer um grupo de trabalho – com esses
profissionais, chefes ou diretores – e organizar um
seminário para discutir isso, informando sobre as
atividades, quais unidades que acham que necessi-
tam ou não desse profissional”.



Obra era fiscalizada até pelo Iphan

UFRJ

É hora de reconstruir
AAAAA segunda-feira, 28 de mar-

ço de 2011, entra para a história
da UFRJ como um dos dias mais
tristes da instituição. A destruição
completa da Capela São Pedro de
Alcântara, no Palácio Universitá-
rio, campus da Praia Vermelha,
em consequência de um incên-
dio, dificilmente será esquecida
pela comunidade universitária e
apaixonados por história.

Mas de nada adianta lamen-
tar pelo que podia e não foi feito
para evitar tragédia tão grande. O
jeito é partir para realizar agora o
que é quase impossível. Ainda
bem que é quase, pois a reconstru-
ção fiel da capela inaugurada em
1852 já é fato consumado. Pala-
vra do reitor Aloísio Teixeira e de
milhares de vozes. Uma multidão
de pessoas que amam a UFRJ, ou
será a Universidade do Brasil?

 Mãos à obraMãos à obraMãos à obraMãos à obraMãos à obra
O diretor do Escritório Técni-

co da Universidade (ETU), Marcio
Escobar, estima em R$ 8 milhões
o custo de recuperação da capela.
Regina Célia Loureiro, que res-
ponde pela PR-3, deu a boa notí-
cia: o prefeito do Rio, Eduardo
Paes, se comprometeu a colaborar
com a metade desses recursos (o
restante Aloísio disse que irá bus-
car em Brasília). Mas, também
apela à sensibilidade do empresa-
riado. Como o Palácio Universi-
tário é tombado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), naturalmente
que a instituição se empenhará
na captação de dinheiro para o
mesmo fim, e até já anunciou o
desconto de 4% no imposto de ren-
da de quem colaborar financeira-
mente.

Parte do trabalho que a re-
construção do monumento exige
já foi feita: a pesquisa histórica
para identificar a cor original, o
material utilizado na época da
construção e outros detalhamen-
tos técnicos. “Nós vamos construir
outra capela com as característi-
cas da que existiu”, explica Esco-
bar, só para lembrar que da outra
só sobrou  cinzas. O arquiteto Paulo
Bellinha, diretor de Preservação
de Imóveis Tombados da UFRJ –
antes disso, um apaixonado por
cada viga que remonte ao passado
da universidade –, reafirma a per-
da total da capela. “O auditório
Anísio Teixeira ainda se consegue
recuperar, mas o resto não”. Na
quinta-feira ele alertava para o
risco de desabamento da ala cen-
tral do palácio, cujo piso calcina-
do poderia afundar com o peso de
uma pessoa. Por conta disso todo
o imóvel permanecia interditado.

Mas havia algo a ser come-
morado: o arquivo documental
guardado na ala central do palá-
cio que foi lambida pelas cha-
mas estava intacto. A papelada
encharcada vai ser recuperada,
garante o arquiteto, que desde o

dia da tragédia permanece no
campus da Praia Vermelha acom-
panhando o trabalho de rescaldo
de bombeiros e as vistorias da De-
fesa Civil, que mantinha a proi-
bição de entrada de funcionários
e alunos no prédio. Nem mesmo
quem deixou, na correria, per-
tences pessoais, como bolsas, pode

SERVIDORES E ALUNOS se aglomeram em frente ao prédio, enquanto bombeiros usam até água da piscina para debelar o fogo

O diretor do ETU, Márcio Es-
cobar, explicou que toda obra rea-
lizada na UFRJ tem uma comis-
são de fiscalização, mas esse cui-
dado é redobrado quando se trata
de um prédio tombado, como é o
caso do Palácio Universitário.

A comissão que atuava no pa-
lácio era composta de um presi-
dente (um engenheiro do ETU
com conhecimento especial do
trabalho que estava sendo reali-
zado); um engenheiro fiscal resi-
dente (que fica na obra); uma ou
duas pessoas da unidade e uma
engenheira do Iphan.

O que ocorreu, segundo o dire-
tor, foi que o serviço que provocou o
incêndio não estava aprovado pela
fiscalização, e nem naquele mo-
mento havia um fiscal no local.

Fotos Cícero Rabello

Ele explicou que para realizar a solda
na cúpula da capela daquela forma,
o procedimento correto seria ficar
uma equipe em cima e outra embai-
xo, com extintores engatilhados.

Além de fiscalizar, o ETU é res-
ponsável pelo desenvolvimento de
projetos, das especificações, pesqui-
sa histórica (caso se trate de patri-
mônio tombado ou histórico), pela
feitura da planilha orçamentária e
da de tempo de realização da obra.
Esse material segue para a SG-6,
que abre o processo de licitação do
contrato, que somente é tornado pú-
blico após aprovado pela Procura-
doria da UFRJ. Esse passo a passo foi
cumprido para a restauração do te-
lhado e da fachada da ala central do
Palácio Universitário, orçado em R$
1,4 milhão.

ultrapassar uma das portas.

DivisãoDivisãoDivisãoDivisãoDivisão
O Palácio Universitário tem

uma arquitetura singular. O prédio
é dividido em seis módulos e o fogo
atingiu a nave central, que dispõe
de dois corredores laterais, no segun-
do andar fica a sacristia e no terceiro

LicitaçãoLicitaçãoLicitaçãoLicitaçãoLicitação
Escobar descarta a tese de que

a UFRJ é obrigada a contratar o
menor preço e por isso trabalha
com empresas pouco qualificadas.
“Exigimos das concorrentes ates-
tados de capacidade técnica e de
experiência anteriores, examina-
mos pré-requisitos, principalmen-
te quando se trata de restauração
de patrimônio tombado”, garan-
tiu o engenheiro, acrescentando
ainda que nesse caso há interlocu-
ção direta com o órgão público,
Iphan ou Instituto Estadual do
Patrimônio Artístico e Cultural
(Inepac). Também lembrou que
a lei de licitações não permite que
deem preço superior à estimativa
orçamentária do cliente.

“Foi um lamentável acidente

a sala do sino. “Essas duas alas
laterais da capela preservam as pros-
pecções, mas não se sabe se as cha-
mas queimaram apenas a camada
superficial ou chegou ao subestra-
to”, disse Paulo Bellinha.

Segundo o diretor do ETU, já
estava montado o processo para a
obra no lado oeste do palácio, onde

ficam a Escola de Comunicação e
a Faculdade de Educação. Estava
prevista reforma do telhado, fa-
chada e das esquadrias, ao custo de
R$ 2,5 milhões. Depois do que acon-
teceu na ala central, Escobar acha
que esse trabalho será suspenso, pelo
menos por enquanto, para revisão
de alguns procedimentos.

catastrófico”, resumiu Escobar a
tragédia da Praia Vermelha, que
lamentou vê que a mídia expõe
os fatos como se a universidade
não cuidasse dos seus imóveis
tombados. “O que aconteceu não
foi por descaso, ninguém sabe
mas o que temos alocado de re-
cursos próprios para realizar esse
tipo de obra... A Faculdade Na-
cional de Direito, outro prédio
tombado, é um exemplo. Lá fo-
ram investidos R$ 4,5 milhões”,
relatou o diretor do ETU.

Ele defende a apuração rápi-
da dos responsáveis pelo incêndio
e disse ser desanimador continu-
ar trabalhando com tanto empe-
nho e em meio a inúmeras difi-
culdades quando se ouve tantas
críticas e questionamentos.


