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Sucessão na UFRJ

Reuniões de unidade
Esta semana há duas reuniões marcadas para

tratar da campanha salarial e da MP 520 que auto-
riza o governo a criar a Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares S.A.

 Nesta segunda-feira, 18, a reunião é no Hos-
pital-Escola São Francisco de Assis (Hesfa). Está
marcada para as 13h, no auditório São Francisco de
Assis. Estão convocados os funcionários técnico-ad-
ministrativos em educação, docentes e estudantes.

 Já na terça-feira, 19, a reunião é no Instituto
de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira
(IPPMG). Esta também é voltada para o corpo
social da unidade. Será às 12h no Salão Nobre.

Servidores em marcha
na Esplanada

Mais de 10 mil pessoas de 26 entidades sindicais repre-
sentativas dos servidores públicos federais marcharam, na
quarta-feira, dia 13, sobre a Esplanada dos Ministérios. A
passeata antecedeu a reunião entre representantes dos servi-
dores e a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Miriam Belchior.

A primeira mesa de negociação ocorreu dia 14, com
Duvanier Paiva, da Secretaria de Relações de Trabalho,
com definição de temas e prazos. Itens mais abrangentes da
pauta específica serão negociados na mesa geral com os
servidores.  Página 2

Os candidatos da chapa 10,
Carlos Levi e Antônio Ledo, e da
chapa 20, Godofredo Neto e Léa
Miriam, foram os mais votados
na eleição para reitor da UFRJ. A
chapa de Levi recebeu, no total,
7.823 votos e a de Godofredo,
5.991 votos.

Agora as duas chapas vão dis-
putar o segundo turno, cuja vo-
tação ocorrerá nos dias 25 e 26 de
abril.

A campanha eleitoral reco-
meçou no dia 15 e segue até o dia
20. O resultado será conhecido
no dia 27.

Os candidatos voltam a con-
frontar suas propostas em dois
debates marcados pela Comissão
Coordenadora da Pesquisa:

 Na segunda-feira, dia 18,
no auditório do CFCH, na Praia
Vermelha, às 10h.

 Na terça-feira, dia 19, no
auditório do Quinhentão, no
CCS, às 10h.

Confira o resultado da vota-
ção nas seções e outros detalhes
da eleição nas PÁGINAS 3 E 4.

Fonte: Comissão Coordenadora do Processo Sucessório

A apuração foi na sala de reuniões dos órgãos colegiados.  Os trabalhos começaram às 9h e só terminaram após a meia-noite

Carlos Levi Godofredo Neto

Foto: Cícero Rabello

Foto: Fasubra
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Ato unificado reúne cerca de 10 mil servidores
A Esplanada dos Ministérios foi

tomada por aproximadamente 10
mil servidores públicos federais na
data marcada para a marcha nacio-
nal, 13 de abril. A atividade faz parte
da campanha salarial do funciona-
lismo e antecedeu a reunião da Fa-
subra com o governo marcada para
o dia 14 de abril.

Os servidores saíram da Praça dos
Três Poderes e marcharam até o Mi-
nistério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão. Após a marcha, houve
audiência da ministra, Miriam Bel-
chior com 26 representantes das enti-
dades envolvidas no ato unificado.
Miriam informou que o objetivo da
audiência foi confirmar a reabertura
de diálogo e negociação com os tra-
balhadores. Foi então agendada a pri-
meira reunião para o dia 18 de abril.

Além da marcha, os servidores

realizaram atividades no Congresso
Nacional. Fizeram contatos com
parlamentares, cujo objetivo foi
mobilizar contra a MP 520, que cria
a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares, e divulgar a campa-
nha salarial. Segundo a coordena-
dora-geral da Fasubra, Léia Olivei-
ra, os dois dias de mobilização fo-
ram exitosos para a categoria.

 A pressão e a mobilização da
categoria conseguiram retirar de
pauta o PL 1992/2007 (que institui
a previdência complementar do ser-
vidor público) e arrancar do relator
do PL 549 (que limita os gastos com
pessoal) o compromisso de que irá
dar parecer contra. As ações que es-
tão sendo feitas em conjunto com
outras entidades do serviço público
contra a MP 520 vêm ganhando
terreno. O seminário organizado pela

Procuradoria dos Direitos do Cida-
dão sobre a medida provisória e a

retirada dela de pauta no Congresso
Nacional são reflexos do trabalho de

mobilização.

MARCHA na Esplanada dos Ministérios contou com 26 entidades sindicais

Fotos: Fasubra

Na reunião com os servidores, no
dia 13, a ministra Miriam Belchior
(MPOG) disse que a intenção da pre-
sidenta Dilma Rousseff é reafirmar
as políticas que vinham sendo desen-
volvidas nos oito anos do governo
Lula e consolidar o processo de nego-
ciação também iniciado no governo
Lula. Ela disse que o governo quer
continuar a estruturação das carrei-
ras do serviço público.

Miriam afirmou que há a inten-
ção em “dar um salto” no desenvol-
vimento de pessoal. Assim, o  minis-
tério foi reestruturado para simboli-
zar a disposição de priorizar as rela-
ções de trabalho. Por isso foi desmem-
brada a Secretaria de Recursos Hu-
manos e criada a Secretaria de Rela-
ções de Trabalho com função única
de negociar com os servidores. Estará
à frente desta secretaria Duvanier Pai-
va, escolhido pela ministra por acu-

O governo se comprometeu a re-
tomar as negociações com os servido-
res e estabelecer um cronograma com
as 26 entidades que compõem o fó-
rum do serviço público para negociar
as reivindicações. A Fasubra foi a pri-
meira fazer reunião.

A primeira mesa de negocia-
ção foi realizada no dia 14, às
10h, com o secretário da nova Se-
cretaria de Relações de Trabalho,
Duvanier Paiva. Nela foi estabele-
cida a discussão por temas e com
prazos definidos. Itens mais abran-
gentes da pauta específica serão
negociados na mesa geral com os
servidores.

No dia 4 de maio a Fasubra
discute com o governo racionali-
zação e vencimento básico com-
plementar (VBC). Neste dia a Fa-
subra irá apresentar o relatório

Ministra afirma que governo pretende
continuar a reestruturar carreiras

Reaberta a negociação
construído na Comissão Nacional
de Supervisão da Carreira (CNSC).
O objetivo é reforçar os argumen-
tos da Fasubra junto ao Ministério
do Planejamento.

Após esta reunião, a próxima
tratará do reposicionamento dos
aposentados e do Anexo IV (incen-
tivos de qualificação). Esta mesa
promete, pois a Comissão Nacio-
nal de Supervisão da Carreira tem
deliberação favorável à extensão
do incentivo a todas as classes, só
não definindo os percentuais. A
última reunião entre Fasubra e
governo será sobre os benefícios,
tais como auxílio-alimentação,
transporte, creche etc.

Nos dias 15 e 16 de abril a
direção da Fasubra reuniu-se para
avaliar o resultado da primeira
reunião com o governo.

mular experiência no processo de ne-
gociação.

Durvanier, que no dia 18 recebe-
rá os representantes dos servidores, dis-
se em entrevista coletiva que  “essa
reunião marca um reinício de um
processo de negociação interrompido
no final do governo Lula”. De acordo
com ele, governo vai negociar todos
os itens da pauta apresentada pelas
categorias de servidores, dentro da sua
agenda sindical já predefinida. Na
reunião ele relembrou que 70 acor-
dos foram firmados no governo Lula,
sendo 48 nos últimos quatro anos.

O representante da CUT, Pedro
Armengol, destacou o significado ne-
gativo do PL 549 e a necessidade de
retirada de todos os projetos que reti-
ram direitos dos trabalhadores para
garantir uma negociação na mesa
sobre estes temas.

Representando a Fasubra, Léia

Oliveira cobrou a regulamentação da
negociação coletiva, lembrando o pra-
zo de junho para ser encaminhado
ao Congresso. Resgatou a fala da mi-
nistra sobre a importância de investi-
mento em pessoal e a contradição
com a posição do governo de suspen-
são de concursos públicos. Léia colo-
cou também a questão da MP 520 e
os impactos que trará para as univer-
sidades e para os HUs.

A ministra afirmou que sairia
da reunião com uma visão clara dos
principais eixos de luta dos servido-
res e informou que até junho enca-
minhará o projeto que regulamen-
ta a negociação coletiva ao Con-
gresso Nacional. E também disse
que a política de concursos será
mantida e que a tese defendida é o
investimento em pessoal com a con-
tratação de novos servidores e a valo-
rização salarial.

MIRIAM BELCHIOR em reunião com servidores, dia 13

Esses são os temas do ci-
c lo  de  debates  promovido
pela Secretaria de Formação
da CUT-RJ. 

O dirigente nacional do PT,
José Dirceu,     ex-ministro da Casa
Civil do governo Lula, será o pri-
meiro palestrante, nesta segun-

da-feira, 18 de abril, às 18h30,
no auditório da CUT-RJ, na Ave-
nida Presidente Vargas nº 502,
15º andar, Centro, Rio. 

No mesmo local e horário,
no dia 25, o convidado será o
deputado estadual do PT-RJ Ro-
bson Leite.

Poder, Socialismo e Democracia

De 2 à 20/5, das 9h às17h.
Atendimento: Sede e subsedes (IFCS, PV e HU).
Mais informações: Setor de Convênios / SINTUFRJ – 2270-5268.

Adesão ao Plano de Saúde Amil/SINTUFRJ
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SUCESSÃO NA UFRJ

Confira a votação em cada uma das seções
ADM 01: Prefeitura Universitá-

ria / ADM 02: Prédio da Reitoria /
ADM 03: Divisão de Transporte /
CCMN 01: Centro Cultural Horácio
Macedo (Roxinho) / CCMN 02:
Hall do bloco A do CT / CCMN 03:
Inst. de Matemática / CCMN 04:
Observatório do Valongo / CT 01:
bloco B do CT / CT 02: bloco D do
CT / CT 03: bloco E do CT / CT 04:
bloco G do CT / CT 05: bloco H do
CT / CLA 01: prédio da Reitoria /
CLA 02: prédio da Reitoria / CLA
03: Faculdade de Letras /  CLA 04:
Escola de Música / CCS 01: bloco
A do CCS (térreo) / CCS 02: bloco
G do CCS (térreo) / CCS 03: bloco
K do CCS (térreo) / CCS 04: Esco-
la de Educação Física e Despor-
tos / CCS 05: Faculdade de Odon-
tologia (1º andar) / CCS 06: HU-
CFF / CCS 07: HUCFF / CCS 08:
IPPMG / CCS 09: Escola de En-
fermagem Anna Nery / CCS 10:
Instituto de Ginecologia / CCS 11:
Maternidade Escola / CCS 12:
Instituto de Neurologia Deolindo
Couto / CCS 13: Instituto de Psi-
quiatria / CCJE 01: Faculdade de
Direito / CCJE 02: COPPEAD /
CCJE 03: Palácio Universitário /
CFCH 01: Decania do CFCH /
CFCH 02: Faculdade de Educa-
ção / CFCH 03: IFCS / CFCH 04:
Colégio de Aplicação / FCC 01:
Museu Nacional / Xerém 01: Cam-
pus Xerém / Macaé 01: Polo Cida-
de Universitária / Macaé 02: Polo
Barreto  Nupem / Polo 01: Angra
dos Reis - Polo Verolme / Polo 02:
CampoGRande - Inst. de Educa-
ção Sara Kubitschek / Polo 03:
Duque de Caxias - Polo Cederj /
Pólo 04: Itaperuna - Ciep 263 Lina
Bobardi / Polo 05: Macaé Uned -
Macaé Cefet / Polo 06: Nova Igua-
çu - Polo Cederj / Polo 07: Para-
cambi - Centro Tecnológico Univer-
sitário / Polo 08: Piraí - Polo Cederj
/ Polo 09: São Gonçalo - Ciep 250
Rozendo Rica Marcus / Polo 10:
Três Rios - Escola Municipal Wal-
ter Franklin / Polo 11: Volta Redon-
da - Polo Professor Darcy Ribeiro

Fonte: Comissão Coordenadora
do Processo Sucessório
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Seis centésimos levam Levi para o segundo turno
A apuração dos votos começou

às 11h18 da quinta-feira, dia 14,
mas somente à meia-noite se teve
a certeza de que a escolha de um
novo reitor para a UFRJ se daria
em segundo turno. A gangorra dos
números alimentou o suspense das
torcidas durante as intermináveis
horas de contagem e totalização
dos votos.

Segundo a Comissão Eleitoral,
faltaram seis centésimos para que
o mais votado dos quatro candida-
tos se elegesse no primeiro turno.

Os professores Carlos Levi e An-
tônio Ledo receberam 7.823 votos:
1.409 de docentes, 2.462 de servi-
dores técnico-administrativos e
3.952 de estudantes. Godofredo
Neto e Léa Miriam receberam 5.991
votos: 902 de docentes, 2.040 de
técnicos-administrativos e 3.049

Nos dias 25 e 26 de abril a comunidade universitária volta às urnas para decidir o futuro da universidade

SUCESSÃO NA UFRJ

Candidatos
Os dois candidatos que vão se encontrar no segundo turno tiveram

reações bem diferentes quando souberam do resultado. Carlos Levi
estava eufórico, anunciando o reinício da campanha no dia seguinte.
Agradeceu o apoio de todos, considerou excelente a votação que obteve
e concluiu: “ganhei”. Já Godofredo Neto preferiu não falar nada.

Alcino Câmara, o terceiro mais votado, não disfarçou a decepção
com o resultado da sua votação. “A chapa 12 continuará a lutar contra
o baronato das listas fechadas, o abuso do poder econômico, a real
solução para nossos problemas financeiros, que advêm do exercício
pleno da autonomia”, afirmou. Na avaliação do candidato, o resulta-
do da eleição “demonstrou o alto grau de insatisfação que não pode ser
canalizado pela chapa que se apresentou como oposição”.

Os candidatos da chapa 99, Ângelo e Eliezer, não compareceram à
apuração.

de estudantes.
A chapa formada por Alcino

Câmara e Maria José Coelho rece-
beu 963 votos: 135 de docentes,
277 de técnicos-administrativos e
551 de estudantes. A chapa Ângelo
da Cunha e Eliezer Barreiro rece-
beu 498 votos: 114 de docentes,
104 de técnicos-administrativos e
280 de estudantes. Houve 267 vo-
tos brancos (48 de docentes, 77 de
técnicos-administrativos e 142 de
estudantes) e 655 nulos (98, 185,
372, respectivamente de cada ca-
tegoria citada).

Como a chapa mais votada re-
cebeu 7.823 votos, menos do que a
soma das demais chapas e tam-
bém dos votos nulos e brancos
(8.374), o regulamento determina
a necessidade de segundo turno.

Portal da UFRJPortal da UFRJPortal da UFRJPortal da UFRJPortal da UFRJ

explica a ponderaçãoexplica a ponderaçãoexplica a ponderaçãoexplica a ponderaçãoexplica a ponderação
O portal da UFRJ explicou de-

talhadamente cálculo da pondera-
ção que deu a Carlos Levi e Antônio
Ledo 49,93% dos votos ponderados.
Godofredo Neto e Léa Miriam so-
maram 36,10% dos votos. Segundo
o portal, o cálculo é ba-seado na
fórmula de ponderação paritária
(1/3 para cada categoria) aprovada
pela Comissão Coordenadora do
Processo Sucessório (CCPS).

Comissão incansávelComissão incansávelComissão incansávelComissão incansávelComissão incansável
A apuração foi realizada na sala

de reuniões dos órgãos colegiados,
no prédio da Reitoria, onde somen-
te tiveram acesso, além dos inte-
grantes da Comissão Eleitoral e es-
crutinadores, os candidatos, os fis-
cais das chapas e a imprensa. O
público acompanhou toda a mo-

vimentação através de um telão
montado no salão ao lado. Os tra-
balhos começaram às 9h e só ter-
minaram após a meia-noite.

Incansáveis foram os técni-
cos-administrativos, professores e
estudantes que se dedicaram à
eleição. Ao todo, cerca de 1.600
pessoas. Sob a liderança de Fer-
nando Infantosi e Selene Maia,
respectivamente presidente e vice-
presidente da Comissão Eleito-
ral, que não pararam um segun-
do sequer durante toda a noite,
os voluntários cumpriram com
êxito e louvor as tarefas que se
dispuseram a realizar. Pela pri-
meira vez se usou urnas eletrôni-
cas em eleição na UFRJ.

Selene e Infantosi elogiaram
os dirigentes acadêmicos e admi-
nistrativos, assim como os deca-

nos, que indicaram docentes e téc-
nicos-administrativos para atua-
rem na eleição, nos três dias de
votação, na segunda-feira, 11, ter-
ça-feira, 12, e quarta-feira, 13,
como mesários, e como escrutina-
dores e totalizadores de votos na
apuração.

A Comissão Eleitoral iniciou
suas atividades em fins de novem-
bro de 2010 e estará ativa até a
apresentação do resultado do se-
gundo turno ao Colégio Eleitoral
– formado por membros do Con-
suni, CEG, CEPG e Conselho de
Curadores - que definirá a lista trí-
plice a ser enviada ao Ministério da
Educação.

A reunião do colegiado poderá
ocorrer ou não no dia 28 de abril. A
data certa depende da concordân-
cia da maioria dos conselheiros.

Serviço da eleiçãoConheça as propostas dos dois candidatos acessando o site das

chapas. Quem concorre: chapa 10, A UFRJ em Movimento

(www.ufrjemmovimento.blogspot.com) e chapa 20, A UFRJ que Bus-

camos (www.aufrjquenosqueremos.blogspot.com). A votação ocorrerá

nos dias 25 e 26 de abril e as urnas estarão à disposição dos eleitores nos

mesmos locais e horários do primeiro turno. Confira todas as informa-

ções no site da Comissão Eleitoral: www.ccps2011.blogspot.com.

APURAÇÃO dos votos, na sala do Consuni, levou mais de 12 horas
GANGORRA dos números alimentou suspense no público que acompanhou
a apuração no salão da Reitoria

A VOTAÇÃO para a escolha do novo reitor foi feita em urnas eletrônicas

Fotos: Cícero Rabello


