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Cerca de 1.500 trabalhadores técnico-administrativos em educação das universidades 
marcharam na Esplanada dos Ministérios para forçar o governo a abrir negociações. O 
SINTUFRJ enviou três ônibus para participar das atividades. Página 5

ASSEMBLEIA
Dia 16/8, terça-feira, às 10h, no Auditório Samira Mesquita 
(antigo Salão Azul do Centro de Letras e Artes).  Pauta: Greve

O Conselho Universitário aprovou moção em que se solidariza com a nossa greve e pede a 
retirada da UFRJ como requerente do processo que a Advocacia-Geral da União interpôs contra 
o movimento no Superior Tribunal de Justiça. Página 5

Nos dias 4 e 5 foi realizado o primeiro seminário interno da Pró-Reitoria de Pessoal. O 
objetivo foi definir, com a participação dos técnico-administrativos em educação de todos os 
setores da PR-4, as ações de política de pessoal para a nova gestão.  Página 8

O SINTUFRJ realizará nos dias 15 e 16 de setembro, no campus do Fundão, um grande encontro reunindo especialistas que 
debaterão conosco os limites da Carreira, horizontes possíveis e instrumentos para alterar esta realidade. Página 3

Convocada de emergência, assembleia declarou que a greve na UFRJ conta com 50% de 
adesão e que, portanto, a categoria já cumpre o que determina a liminar do Superior Tribunal 
de Justiça. SINTUFRJ foi notificado na manhã do dia 9. Página 4

SINTUFRJ já cumpre exigência do STJ

Manifestação em BrasíliaPR-4 realiza seminário interno

Consuni aponta afronta à autonomiaConsuni aponta afronta à autonomia
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Nossos Direitos

O Iesc convida para a mesa-redonda 
“Neoliberalismo e mercado de trabalho: as 
profissões da saúde em questão”. Participan-
tes: Maria Inês de Souza Bravo (Faculdade 
de Serviço Social/Uerj), André Laino (Polo 

A Lei nº 8112/90 prevê a concessão de li-
cença para acompanhar cônjuge ou compa-
nheiro que tenham sido deslocados para outro 
ponto do território nacional, para o exterior ou 
para o exercício de mandato eletivo dos Pode-
res Executivo e Legislativo.

Em regra, referida licença será concedida 
por prazo indeterminado e sem remuneração. 
Todavia, o RJU também prevê outra hipótese, 
que, apesar de não constar expressamente no 
texto legal, entendemos como remunerada. 
É o caso do parágrafo 2º do art. 84: “No deslo-
camento de servidor cujo cônjuge ou compa-
nheiro também seja servidor público, civil ou 
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
poderá haver exercício provisório em órgão 
ou entidade da Administração Federal direta, 
autárquica ou fundacional, desde que para o 
exercício de atividade compatível com o seu 
cargo.” (grifamos)

A concessão dessa licença não exclui o ser-
vidor que ainda não tenha concluído o estágio 
probatório, estando garantida expressamente 
no parágrafo 4º do art. 20 do RJU.

À primeira vista, da leitura do artigo 84, 
pode-se entender que a concessão dessa licença 
é uma faculdade da Administração, todavia, 
pautado no art. 226 da Constituição Federal, 
que prevê a proteção da família, considerando-
a como base da nossa sociedade, o Superior 
Tribunal de Justiça já consolidou entendimen-
to no sentido de que a concessão dessa licença é 
direito do servidor.

Da licença por motivo de 
afastamento do cônjuge.

Alteração no Plantão do 
Jurídico Trabalhista na 
sede e subsede do HU

Estamos implementando nova rotina nos 
plantões do jurídico trabalhista para garantir 
melhor dinamismo e agilidade no atendimen-
to aos sindicalizados.

Assim, partir do mês de setembro deste 
ano, os plantões realizados na sede e na subse-
de do SINTUFRJ no HUCFF obedecerão a uma 
nova organização que já é observada nos plan-
tões da subsede PV e IFCS.

A partir do plantão do dia 5 de setembro  
(na sede) e 6 de setembro (na subsede do HU-
CFF) os atendimentos se darão exclusivamente 
por agendamento. Não haverá mais atendi-
mentos por ordem de chegada, ressalvados 
casos de urgência.

Para ser atendido, o servidor ou pensionis-
ta deverá entrar em contato com o SINTUFRJ 
através dos telefones (21) 2573-7301 (para 
atendimentos na sede) e (21) 3866-6939 
(para atendimentos na subsede do HUCFF) e 
informar o assunto sobre o qual pretende escla-
recimentos ou orientações, bem como demais 
dados solicitados pelo atendente, selecionando 
o horário disponível.

O horário de atendimento continuará o 
mesmo, ou seja, das 10h às 13h na sede e de 
8h30 às 12h na subsede do HUCFF.

Se você tem interesse sobre o tema,  preencha o cadastro em: www.sintufrj.org.br

Vamos discutir nossa Carreira?

O encontro de aposentados tem nova data: 30 de agosto, terça-feira, às 
10h, no Espaço Cultural.

Pedimos desculpas pelo adiamento, mas o motivo é importante.
A greve nacional de nossa categoria se encontra em um momen-

to crucial, com enfrentamentos inclusive na Justiça. E justo no dia 16, o 
movimento tem marcada uma importante assembleia geral, às 10h, no 
auditório Samira Mesquita, na Reitoria.

Na pauta de nossa reunião mensal, teremos os informes gerais sobre a 
greve, palestra, além de um delicioso coffee break.

Como não poderíamos deixar passar em branco, haverá a comemo-
ração e confraternização pela passagem do Dia dos Pais com uma singela 
homenagem do SINTUFRJ.

Contamos com sua presença.

A festa dos aposentados será no dia 30/8

A Coordenação dos Aposentados e Pensio-
nistas está organizando um lindo passeio na 
estância hidromineral. Será entre os dias 23 e 
25 de setembro, em Raposo e Eugenópolis.

O passeio custará R$ 450,00 e pode ser pago 
em três vezes. As acomodações podem ser em 
apartamentos duplos ou triplos. A coordenação 
informa que 70% das vagas serão destinadas 
aos aposentados. As demais serão para os ativos. 
Caso a cota dos aposentados não seja comple-
tada, as vagas serão ocupadas com os demais.

Atenção: continuam abertas. Informações 
no site www.sintufrj.org.br ou em nossa sede e 
subsedes.

Passeio a Raposo e Eugenópolis

Aniversário da Escola de Música
Prossegue até o dia 19, no Salão Leopoldo 

Miguez da Escola de Música da UFRJ, a série 
de concertos “Caminhos Modernos” em co-
memoração aos 163 anos da instituição, pri-
meira escola de ensino regular de música no 
Brasil, criada em 13 de agosto de 1848 com o 
nome de Conservatório de Música. Programa-
ção dos dias 15 a 19, segunda a sexta-feira, às 
18h30. A entrada é franca. A Escola de Música 
fica na Rua do Passeio, 98, na Lapa. Informa-
ções no site www.musica.ufrj.br.

Lançamento do livro de Lenin dia 17
O lançamento do livro Esculhamba, 

mas não esculacha! – Uma etnografia dos 
usos urbanos dos trens da Central do Bra-
sil, de Lenin Pires, será no dia 17/8, quarta-
feira, na Livraria da Travessa, localizada na 
Travessa do Ouvidor, 17, entre 18h e 20h.

Os profissionais da segurança patrimonial 
da UFRJ vêm debatendo as necessidades para 
o aprimoramento da segurança nos campi da 
UFRJ.  Na última reunião, dia 4 de agosto, eles 
debateram a proposta de emenda constitucio-
nal número 38 que trata da criação da polícia 
universitária e a possibilidade da criação de 
uma superintendência de vigilância na UFRJ. 
O debate foi iniciado e terá desdobramentos 
nas futuras reuniões e seminário a ser realiza-
do em outubro.  De imediato, há a proposta de 
elaborar o Projeto de Segurança para a UFRJ. 

Seminário: Profissões de saúde e neoliberalismo
Cederj-Nova Friburgo/Uerj) e Claudia March 
(Instituto de Saúde da Comunidade/Uerj). 
Será dia 22 de agosto, às 16h30, no Auditório 
13, da UERJ (Rua São Francisco Xavier, 524, 
Maracanã).

Vigilantes discutem futuro da Segurança

No dia 22 de agosto, às 14h, os vigilantes fede-
rais da UFRJ estão convocados para reunião 
geral sobre o assunto, na sede do SINTUFRJ.

Fotos: Internet
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O problema do des-
vio de função acontece não só 
na universidade, mas em todo o 
serviço público. Exatamente em 
função de uma falta da moder-
nização na gestão e no processo 
do trabalho. 

Os processos formais de nor-
matização da vida do trabalhar 
estão defasados e anacrônicos, 
ainda baseados nas classificações 
do microcargo, do fazer específi-
co. O que hoje não dá mais con-
ta da própria modernização da 
gestão. Não só na universidade, 
como no setor público como um 
todo.

O que se propõe com este se-
minário é, primeiro, levar aos 
trabalhadores o conhecimento 
sobre como se estrutura de fato 
um processo de gestão moderna 
da vida funcional, e a compatibi-
lidade disso com a necessidade da 
instituição. 

Estimular o debate para 
encontrar soluções

O público vai conhecer con-
ceitos, e com base neles vai ana-
lisar os problemas que enfrenta 
e os limites dessa carreira (ou 
pseudocarreira, no sentido de que 
não está completa e de forma a 
atender o interesse institucional 
e o dos trabalhadores).  Ao apre-
sentarmos esse conhecimento, 

Vamos 
discutir 
nossa 
Carreira?

Em breve divulgaremos a programação completa do evento. As inscrições estão abertas no site www.sintufrj.org.br.
Mas atenção: é importante que os interessados se inscrevam para que possam ter acesso ao material do seminário com os textos necessários para subsidiar o debate.

Se inscreva. Participe.

O Jornal do SINTUFRJ levantou, em uma série de 
matérias publicadas ao longo dos últimos meses, uma 
grande quantidade de casos de desvio de função na 
UFRJ. Com base nesse levantamento, o Sindicato ini-
ciou uma campanha sobre o tema.

No site do SINTUFRJ, desde julho, apresentamos 
vídeos com o relato de servidores que investiram na 
educação formal, indo além da formação exigida pe-
los seus cargos. Só que eles, na prática, não têm sua 
qualificação reconhecida, embora muitas vezes con-
sigam exercer funções mais complexas, inerentes à 
qualificação. 

O objetivo dessa campanha é promover a reflexão 
para que possamos lutar por uma solução. Centenas de 

Nas décadas de 80 
e 90 a categoria dos técnicos-
administrativos se organizaram 
e realizaram o debate sobre o 
projeto de universidade que dese-
javam e construíram nos fóruns 
do movimento a carreira que era 
necessária para cumprirem seu 
papel na universidade almejada. 
Um período de conquistas demo-
cráticas após um longo período 
onde falar e escrever o que se 
pensava era proibido. Portanto, a 
universidade que lutávamos era 
pública, gratuita, democrática 
e inclusiva, em contraposição a 
uma universidade elitista, fecha-
da, meritocrática e excludente. 

Momento de conquistas
A conquista de ter o primei-

ro reitor eleito e empossado em 

1985 e o berço de grandes lideran-
ças dos TAEs na luta reivindicatória 
fizeram da UFRJ um espaço criati-
vo e participante, nascendo aqui o 
projeto Universidade para os Tra-
balhadores que passou a nortear 
nossas bandeiras.

Nesse sentido, pensar nos im-
passes em que a carreira dos TAEs 
se encontra, nos obriga a refletir a 
universidade de hoje e os avanços 
que nossa luta alcançou. E hoje?

Vivemos a expansão do ensi-
no superior público, as eleições 
para dirigentes mesmo que com 
restrições ao corpo técnico-admi-
nistrativo e aos estudantes, as po-
líticas sociais existentes, muitas 
das bandeiras concretizadas, mas 
com sérias limitações e proble-
mas que esbarram nos objetivos 
que se quer com o ensino supe-
rior. 

Estamos produzindo massa 
crítica ou reproduzindo massa 
operacional? Queremos um país 
produtor ou mero reprodutor? 
Queremos ser potência mundial 
para socializar ou para dominar? 
Estes temas nos são importantes, 
pois isso define o papel da uni-
versidade e com isso que tipo de 
trabalhador precisamos para sua 
construção.

Um novo perfil
As questões que hoje enfren-

tamos de desvio de função estão 
completamente interligadas ao 
perfil de técnico-administrativo 
em educação necessário para 
um Brasil transformador da or-
dem econômica em que a nos-
sa formação acadêmica não 
seja vista como um incentivo, 
mas sim como uma qualifica-
ção necessária e fundamental 
para a gestão de uma institui-
ção com enorme importância 
no país.

Que todos possam crescer
Para este debate, convoco 

todos a largar o corporativismo 
e o apego aos cargos e pensar 
no macro, no todo e na ne-
cessária qualificação de todos 
para a construção e avanço do 
conhecimento. 

Entender que estudar, ad-
quirir conhecimentos é crescer 
numa universidade. Perseguir 
os que estudam isso sim é um 
atraso. Incentivar a que  todos 
cresçam para o Brasil crescer 
está na ordem do dia. Se todos 
forem nesta direção o desenho 
da carreira já está pronto.

 
Ana Maria Ribeiro
Técnica em Assuntos Edu-

cacionais /UFRJ cedida à ECT
Coordenadora Geral do 

SINTUFR (2001 a 2008)

nós estamos levando os traba-
lhadores a pensar criticamente 
sobre tais assuntos. Nossa função 
é estimular o debate dos proble-
mas a encontrar soluções. Com 
a finalidade de amadurecer uma 
proposta que seja de moderniza-
ção da vida profissional, carrei-
ra e gestão institucional. Uma 
proposta que vá ao encontro do 
desejo antigo de uma carreira 
de fato para os técnicos-admi-
nistrativos. Porque o que vimos 
foi a deformação de um projeto 
antigo que acabou não sendo 
implantado e que precisa ser re-
novado e atualizado para que a 
universidade possa cumprir seu 
papel social, por cuja execução, 
direta ou indiretamente, seus 
trabalhadores são responsáveis.

Vera Lúcia Miranda
Assessora política e de ges-

tão do SISEJUFE, mestranda 
em Gestão Pública; ex-diretora 
da Fasubra (2006 a 2008), 
membro do GT Carreira da 
Fasubra de 1998 a 2005; par-
ticipou da construção do Plano 
do Cargo Único e do PCCTAE. 

A greve dos técnicos-administrativos em 
educação e os impasses da Carreira

O seminário e a 
modernização da gestão

pessoas acessaram a página da campanha na internet 
e mostraram interesse. O próximo passo da campanha 
será nos reunirmos para buscar soluções.

Para isso, o SINTUFRJ realizará nos dias 15 e 16 de 
setembro, no campus do Fundão, um grande encontro 
reunindo especialistas, que debaterão conosco os limi-
tes de nossa Carreira, horizontes possíveis e as armas de 
que dispomos para alterar esta realidade. 

A partir de agora, até o seminário, anteciparemos 
alguns elementos para aprofundar o debate. Neste 
número, apresentamos análises preliminares de duas 
militantes do movimento dos técnicos-administrativos 
que se dedicaram à construção da Carreira, Ana Maria 
Ribeiro e Vera Miranda.

Fotos: Divulgação
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GREVE NA UFRJ

Fotos: Emanuel Marinho

Assembleia avalia decisão jurídica

Embora o Comando Local de 
Greve tivesse definido que não ha-
veria assembleia naquela semana 
em virtude do envio de diversos 
companheiros em caravana a 
Brasília, diante da gravidade do 
momento e da falta de orientação 
do Comando Nacional, a direção 
do SINTUFRJ decidiu convocar, em 
regime de urgência, na terça-feira, 
dia 9, uma assembleia para discu-
tir a liminar concedida pelo STJ.

A assembleia contou com 
a presença do assessor jurídico 
André Viz.

Na avaliação da direção, a 
exigência da liminar de retorno de 
50% dos trabalhadores já está sendo 
cumprida, porque este é o percen-
tual de adesão à greve na UFRJ.

Para muitos dos presentes, a 
situação é grave e o momento é 
de responsabilidade com o mo-
vimento. A UFRJ teve o cuidado, 
na deflagração da greve, de 
resguardar os serviços essenciais, 
como as unidades de saúde, de 
manutenção, segurança. Mas, 
segundo algumas avaliações, não 
houve uma orientação nacional 
neste sentido.

Depois de amplo debate, houve 
a apresentação e defesa de proposta 
de saída de greve, derrotada por 
ampla maioria, que preferiu a 
continuidade do movimento.

Na opinião comum é necessá-
ria unidade do movimento, contra 
qualquer sinal de divisão, para 
enfrentar a conjuntura.

AG declara que greve tem 
50% de adesão na UFRJ

Também por ampla maioria, 
a assembleia ratificou o entendi-
mento geral de que a greve local 
está com 50% de adesão. Portanto, 
a UFRJ já cumpre o que determina 
a liminar do STJ.

O movimento não vai admitir, 
no entanto, intimidações sobre a 
parcela que aderiu à greve.

A decisão foi encaminhada ao 
reitor Carlos Levi. O movimento 
cobrou também o documento com 
que a Reitoria se comprometeu a 
pedir a retirada da UFRJ do proces-
so em que a AGU investe contra a 
nossa greve. 

Outros encaminhamentos
Segundo avaliação da as-

sembleia, o Comando Nacional 
da Greve não deliberou acerca 
de uma orientação comum para 
que todas as entidades de base 
tivessem o mesmo procedimento. 
É necessário, portanto, que haja 
orientação nacional do Coman-
do para ser encaminhada aos 
sindicatos.

Os presentes aprovaram tam-
bém encaminhar, para avaliação 
do Comando Nacional, proposta 
de envio ao Ministro da Educação 
de documento questionando a 
contradição na sua postura por 
ter entrado com a ação, através da 
AGU, contra a greve das universi-
dades depois de ter acenado com 
apoio à categoria.

Em reunião no dia 11, os 
técnicos-administrativos da 
Faculdade de Direito da UFRJ 
discutiram a posição da unidade 
diante das resoluções aprovadas 
na assembleia.  

A direção do SINTUFRJ, re-
presentada pelas coordenadoras 
Gerly Miceli, Eliane Nascimento 

Servidores do Direito discutem encaminhamentos
e Vera Teles, apresentou um breve 
histórico desde a propositura da 
ação pela AGU até a notificação 
do Sindicato no dia 9.

Depois de ampla discussão, 
os técnicos-administrativos de-
cidiram pelo regime de plantão 
às segundas e quartas-feiras, no 
turno das 10h às 14h, e outro das 

14h às 18h. Às terças e quintas-
feiras estarão nas atividades do 
movimento, como as assembleias 
e manifestações.

Os trabalhadores deixam 
claro que isto não significa re-
torno ao trabalho e não aceitarão 
pressão ou assédio para impor o 
retorno das atividades.

A Fasubra informou que foi notificada e acatou a decisão do STJ. “Até que haja novo pronunciamen-
to judicial, a liminar deve ser cumprida pelos sindicatos da base da Federação”, orientou a Fasubra. A 
Direção Nacional e o Comando Nacional de Greve se reuniram dia 9 com a Assessoria Jurídica Nacional 
para discutir encaminhamentos.

Judicialização da greve põe em xeque autonomia 
Em reunião com a direção 

sindical e o Comando Local de 
Greve, no dia 2, o reitor Carlos 
Levi havia se comprometido a 
enviar documento a Brasília 
manifestando sua indignação 
com a inclusão da UFRJ na ação 
que judicializa a greve nacional 
dos técnicos-administrativos em 
educação, à revelia da Reitoria. 

Durante a reunião, Levi ligou 

para a Andifes e ficou sabendo que 
a ação foi uma iniciativa do MEC 
e que a entidade e as universidades 
não foram consultadas a respeito. 
“É quase uma questão de falsida-
de ideológica”, reagiu o reitor à 
atitude da Procuradoria Federal. 
“Nós somos inocentes e estamos 
surpresos com esse processo. É a 
Procuradoria assumindo o controle 
das instituições federais de ensino 

superior (Ifes). Isso põe em risco 
qualquer perspectiva de autono-
mia universitária”, constatou. 

“A gente precisa materializar 
essa indignação”, disse ao reitor 
à coordenadora-geral do SINTU-
FRJ, Neuza Luzia. “A UFRJ deve 
se posicionar para ser retirada do 
processo. Trata-se de uma política 
que compromete todas as Ifes”, 
acrescentou a sindicalista.

Fasubra acata decisão

Na sexta-feira, dia 5, o Superior Tribu-
nal de Justiça julgou o pedido de liminar 
feito pela AGU de que as universidades 
em greve retomassem 70% das ativida-
des sob pena de os sindicatos e a Fasubra 
pagarem uma multa de R$ 100 mil reais 
por dia caso não a cumprissem. O STJ 
decidiu acatar o pedido em parte.

Com isso, a liminar concedida pelo 
STJ define que as universidades em greve 
deverão ter 50% dos servidores técnico-
administrativos na localidade de atua-
ção, sob pena de uma multa de R$ 50 
mil reais por dia. Na manhã do dia 9, 
o SINTUFRJ foi notificado oficialmente 
da decisão.

SINTUFRJ convocou assembleia em regime de urgência diante da gravidade da situação
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Por proposição do reitor Carlos 
Levi, colegiado máximo manifesta 
indignação contra a afronta ao 
princípio da autonomia.

O Conselho Universitário reu-
nido na quinta-feira, dia 11, apro-
vou a proposta, apresentada pelo 
reitor Carlos Levi, de uma moção 
de solidariedade ao movimento 
dos técnicos-administrativos em 
que reafirma posição aprovada 
em junho contra qualquer forma 
de retaliação ou intimidação que 
restrinja o direito de greve. 

A moção manifesta indignação 
com a ação da Procuradoria-Geral 
Federal para reprimir o movimento 
à revelia da UFRJ, “afrontando de 
forma grave o princípio constitucio-
nal de autonomia universitária”.

Os membros da bancada 
técnico-administrativa no Con-
selho Universitário, por sua vez, 
apresentaram uma moção de 
repúdio contra a ação promovida 
pela Advocacia Geral da União 

GREVE NA UFRJ

Consuni aprova solidariedade à nossa greve

No dia 9 de agosto, terça-
feira, 1.500 trabalhadores técnicos-
administrativos em educação das 
universidades marcharam na 
Esplanada dos Ministérios para 
forçar o governo a abrir nego-
ciações. O SINTUFRJ enviou três 
ônibus para participar das ativi-
dades (acampamento de três dias 
e manifestações diárias). 

A passeata percorreu o Eixo 
Monumental e passou em frente 
ao prédio do Ministério do Pla-
nejamento. No ministério foram 
entoadas palavras de ordem 
exigindo o atendimento da pauta 
de reivindicações e protestou-se 
contra a judicialização da greve. 

Depois de sair do Planejamento 
os manifestantes seguiram para o 
Ministério da Educação. A pressão 
serviu para que o ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, aceitasse 
receber uma comissão da Fasubra 
para discutir a greve.

Marcha da Fasubra movimenta Brasília
Ato no MEC
Na quarta-feira, 10, a cate-

goria promoveu um grande ato 
em frente ao prédio do Ministério 
da Educação, antes e durante a 
reunião com o ministro Fernando 
Haddad. Cerca de mil técnicos-
administrativos participaram da 
atividade. Para reforçar a luta, 
várias entidades foram ao mi-
crofone para manifestar apoio à 
greve, incluindo as centrais CUT, 
Conlutas, CTB e Intersindical.

Reunião com Haddad
Na reunião a comissão da Fa-

subra aproveitou para falar sobre a 
questão da judicialização da greve 
pelo Superior Tribunal de Justiça. 
O ministro perguntou qual seria 
a alternativa para construir uma 
“trégua” com os TAEs. A comissão 
sugeriu que seria importante que o 
Ministério do Planejamento rece-
besse a Fasubra em greve e apre-

sentasse uma proposta de reajuste 
do piso salarial da categoria, com 
ampliação do valor e reflexo para 
todas as classes. Haddad disse que 
analisará a proposta com outros 
setores do governo. Ele considerou 
a reivindicação da elevação do piso 
pertinente e reiterou disposição 
de intermediar o conflito iniciado 
com a deflagração da greve.

Haddad reafirmou que irá 
avaliar internamente tudo o que 
foi colocado pela comissão e co-
municará o resultado à Fasubra.

Ato no Planejamento
Na quinta-feira, 11, a vez foi do 

Ministério do Planejamento. Pela 
manhã houve manifestação em 
frente ao prédio para pressionar 
pelo atendimento das reivindicações. 
Representantes da Fasubra esperam 
ser recebidos pela ministra do Plane-
jamento, Miriam Belchior, no início 
da próxima semana, para negociar 

as reivindicações. “Ontem [10], 
em reunião com a ministra, a 
CUT pautou a nossa greve. E, ao 
final da reunião, foi noticiado 
para os servidores acampados 

que ela havia se comprometido 
a receber os representantes da 
Fasubra”, declarou o coordenador 
da Federação, Paulo Henrique 
dos Santos.

(AGU) contra a greve com a co-
brança de vultosa multa diária às 
entidades sindicais: “Isto represen-
ta um grave ataque à autonomia 
universitária prevista no artigo 
207 da Constituição Federal, pois 
sequer houve consulta prévia ao 
reitor quanto a UFRJ ser uma das 
requerentes da referida ação”.

A moção dos TAEs apontou 
a necessidade urgente de retirar 
a Universidade como uma das 
requerentes deste processo, man-
tendo a autonomia administrativa 
e de gestão da UFRJ: “Neste sentido, 
solicitamos ao Conselho Univer-
sitário a aprovação de moção de 
repúdio, bem como encaminhar 
à AGU a exclusão da UFRJ como 
requerente do referido processo”.

Foi aprovada a moção apresen-
tada pelo reitor com a inclusão da 
reivindicação da bancada técnico-
administrativa de que a UFRJ 
formalize junto à AGU a retirada 
da UFRJ do processo.

Moção de solidariedade

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, reunido 

em 11 de agosto de 2011, reafirma posição manifestada em Moção de Solidariedade 

ao movimento dos trabalhadores técnico-administrativos em educação, aprovada 

em sessão extraordinária de 16 de junho de 2011, em especial no que se refere 

àpassagem reproduzida abaixo (in verbis): “Este colegiado desprova qualquer 

fora de retaliação, assédio ou intimidação que iniba o direito de todos os servidores 

participarem de greves, especialmente os que se encontram em estágio probatório.”

O Conselho Universitário entende que a questão salarial como pleito legítimo 

dos servidores, cujas circunstâncias atuais afetam ainda mais fortemente os recém 

ingressantes, sendo fator de desestímulo profissional e afastamento precoce.

O Conselho Universitário manifesta ainda sua indignada surpresa em relação 

ao procedimento judicial impetrado pela Procuradoria-Geral Federal para reprimir 

o movimento dos trabalhadores, incluindo à revelia e desconhecimento da Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro a sua participação como requerente da ação judicial, 

afrontando de forma grave o princípio constitucional da autonomia universitária.

O Conselho Universitário defende que o movimento dos trabalhadores deva ser 

tratado no campo da negociação entre as partes, evitando-se a sua equivocada judi-

cialização.
O Conselho Universitárioe mantém a expectativa de que se retomem as negociações, 

com agenda comum e prazo ágil para definição de propostas.

Atenção: na versão que está sendo finalizada pela Secretaria dos Órgãos 

Colegiados, será incluído o trecho final da moção de repúdio dos técnicos-

administrativos em que solicitam que a UFRJ encaminhe a exclusão da UFRJ 

como requerente do processo da AGU.

Foto: Emanuel Marinho

Foto: Fasubra/Divulgação
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A greve na UFRJ já pode ser fes-
tejada, porque alcançou uma vitó-
ria importante: contribuiu para a 
organização política dos técnicos-
administrativos de Macaé. Esta 
conclusão é unanimidade entre a 
categoria e a direção sindical.   

Foi neste período de greve que 
os trabalhadores se uniram para 
encaminhar juntos os problemas 
nos quatro polos: Polo Universitá-
rio, Polo Barreto, Polo Cavaleiros 

Direção sindical se reúne com Macaé
Categoria neste Município dá exemplo de organização e unidade

Os técnicos-administrativos do 
Polo Universitário de Macaé se reu-
niram com a direção sindical na 
segunda-feira, dia 8 de agosto, quan-
do ficaram sabendo, em primeira 
mão, qual foi a decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar 
a liminar da Procuradoria Federal 
que pedia a judicialização da greve e 
punição às entidades (Fasubra e sin-
dicatos). Por conta deste fato novo, a 
diretoria do SINTUFRJ convocou as-
sembleia urgente da categoria para 
terça-feira, 9, no Auditório Samira 
Mesquita (Fundão). 

A reunião em Macaé já estava 
agendada desde a semana anterior 
e a tarefa foi cumprida pelas duas 
coordenadoras-gerais do Sindicato, 
Neuza Luzia e Noemi Andrade. A 
principal deliberação foi que seria 
entregue à diretora pro tempore do 
campus, Maria Antonieta Tyrrel, um 
documento preparado pela direção 
sindical fundamentando, politica-
mente, as reivindicações dos traba-
lhadores, cujas principais são falta 
de infraestrutura nos quatro polos e 
espaço para trabalhar.  

Avaliação da direção
Neuza e Noemi expuseram na 

reunião a decisão do STJ, que decidiu 
julgar parcialmente o pedido da Ad-
vocacia-Geral da União feito através 
da Procuradoria Federal. Ao invés do 
retorno de 70% do efetivo das univer-
sidades e multa de R$ 100 mil ao dia, 
caso a decisão fosse descumprida, o 
STJ determinou que voltassem ao 
trabalho 50% dos técnicos-adminis-
trativos ou o pagamento de multa de 
R$ 50 mil diários.

O julgamento ocorreu na sexta-
feira, dia 5, mas não houve nenhu-
ma orientação nacional aos sindi-
catos, que tiveram de agir por conta 
própria. O que não é normal diante 
de uma situação grave como esta é 
as entidades de base adotarem qual-
quer decisão individualmente. “Nem 
sequer perguntaram o que achamos 
do julgamento (a Fasubra ou o Co-
mando Nacional de Greve). Não se 
pode, por exemplo, pensar num re-
torno da greve isoladamente”, afir-
mou Neuza Luzia aos trabalhadores 
de Macaé. Segundo a dirigente, não 
era uma crítica à Federação ou a 
qualquer companheiro, mas apenas 
uma chamada à reflexão.

As dirigentes lembraram que 
enquanto não for regulamentada a 
greve no serviço público, aplica-se ao 
funcionalismo a CLT.  E o SINTUFRJ 
cumpriu o rito determinado pela lei 
de greve do setor privado e o estatuto 

da entidade, em relação ao quorum 
e aos prazos: a paralisação foi discu-
tida no dia 6 de junho, mas a UFRJ 
somente entrou em greve no dia 14 
de junho, e depois de enviar comu-
nicado à Reitoria. “Tivemos o cuida-
do de não expor as pessoas, por isso 
nem os HUs e os setores diretamente 
ligados à vida e a vigilância, que zela 
pelo patrimônio, pararam”, expli-
caram as diretoras. Também estão 
funcionando a parte de concurso e 
de finanças, por entendermos tratar-
se de uma questão de relevância so-
cial, que tem a ver diretamente com 
o crescimento da UFRJ. “Temos que 
garantir os recursos da universidade 
e estes não serem devolvidos ao go-
verno, e ainda os salários da catego-
ria”, acrescentou Noemi.  

O problema é que, desta vez, 
faltou ao movimento adotar crité-
rios-padrão, como ocorria antiga-

mente. No momento, as entidades, o 
Comando Nacional de Greve e a Fa-
subra estudam como irão informar 
à Justiça que 50% da categoria nas 
universidades estão trabalhando para 
evitarem o pagamento de multa. En-
quanto isso, o STJ continua avalian-
do o mérito da ação, que é o pedido 
de ilegalidade da greve, com base na 
alegação de que uma das partes rom-
peu unilateralmente a negociação. 

Como ressaltou Neuza Luzia: 
para o funcionalismo público a lei 
de greve é aplicada, mas sem norma-
tização, ou seja, não há mediação 
como existe para a iniciativa priva-
da. No caso do servidor, a Delegacia 
do Trabalho não intervém para obri-
gar o patrão a sentar e negociar com 
os empregados. 

Por enquanto, não há pedido de 
corte de ponto, porque este governo 
decidiu atacar a estrutura de orga-

nização da greve, que são os sindi-
catos e a Fasubra. “Estamos con-
clamando a Federação a fazer uma 
avaliação e uma atividade nacional 
para dar visibilidade à nossa luta”, 
disse Neuza Luzia. “Temos que nos 
manter na greve nos posicionando 
coletivamente”, acrescentou Noemi 
Andrade. 

O que preocupa a direção sindi-
cal é a falta de disposição da categoria 
em participar das atividades de greve. 
A média de comparecimento às as-
sembleias é boa, cerca de 500 pessoas, 
mas nas panfletagens de rua junto às 
universidade no Rio de Janeiro não 
mobilizam mais de 20 pessoas.

Comunicado à direção
Assim que a reunião terminou, 

UFRJ   MACAÉ

Das categorias do serviço pú-
blico que anunciaram entrar em 
greve em agosto, somente o Sina-
sef – cuja carreira é semelhante 
à dos técnicos-administrativos 
das instituições federais de nível 
superior (Ifes) – aderiu à parali-
sação. As demais categorias estão 
negociando com o governo sepa-

Vitória da organização
e Polo Ajuda. Além da distância 
um do outro, nenhum dos locais 
oferece condições adequadas de 
trabalho. 

Organizada e atuante, a greve 
da categoria em Macaé alcançou 
quase cem por centro de ade-
são. Somente funcionam setores 
considerados essenciais, mesmo 
assim em caráter emergencial. 
Mas o diálogo com as chefias 
continua.

Manifestação em Brasília
radamente. 

Três dias de acampamento em 
Brasília – de 9 a 11 de agosto – foi 
a grande cartada do movimento 
dos técnicos-administrativos para 
pressionar o governo a negociar 
com a Fasubra e tornar visível a 
greve. O SINTUFRJ enviou três 
ônibus, com 140 pessoas. 

as dirigentes do SINTUFRJ, acom-
panhadas de vários integrantes da 
categoria, foram conversar com 
Paulo Eduardo Xavier de Mendon-
ça, o substituto da diretora pro tem-
pore que estava ausente de Macaé 
naquele dia. Elas foram participá-lo 
de que os trabalhadores de Macaé 
acatariam a decisão da assembleia 
geral do dia 9, portanto, continua-
riam com a paralisação.

“A gente fica aguardando no-
tícias”, respondeu Paulo Eduardo. 
Somos todos servidores públicos. 
Estamos tranquilos.” E reafirmou 
que, enquanto durar a greve, não 
tem eleição no campus. “A não ser 
que os funcionários queiram reali-
zá-la como uma atividade política”, 
disse.     

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS do Polo de Macaé se reuniram com a direção sindical no dia 8 e souberam, em primeira mão, qual foi a decisão do STJ
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Nesta segunda-feira, dia 15 de 
agosto, os técnicos-administrativos 
de Macaé se reúnem, às 13h, no Polo 
Cidade Universitária para rediscutir a  
organização nesta greve. Dirigentes 
do SINTUFRJ estarão presentes.

Outro ponto da reunião é o deba-
te da pauta de reivindicações interna 
que será entregue à direção do cam-
pus. Uma pré-pauta foi enviada por 
e-mail a todos os trabalhadores para 
que concordem, discordem e acres-
centem sugestões. 

Será formada uma comissão 
com a participação da direção do 
SINTUFRJ para entregar a pauta à di-
retora pro tempore, Antonieta Tyrrel. 
O Grupo de Trabalho Administrativo 
(GT-Administrativo) ficará responsá-
vel por acompanhar o atendimento 
das reivindicações. 

Sugestões para discussão 
Estas foram às sugestões envia-

das aos trabalhadores por e-mail e 
que deverão ser retornadas ao reme-
tente. Confira:

1 - Abertura de negociação com 
vistas à implantação da jornada de 
30 horas semanais, incluindo nessa 
negociação o atendimento da cota de 
retorno à atividade (plantão de 50% 
ou de 30% dos técnicos-administra-
tivos).

2 - Constatada a demanda, aber-
tura de uma turma do curso de Espe-
cialização em Gestão da Universida-
de Pública Federal, em Macaé.

3 - Garantir em Macaé a partici-
pação paritária de representantes dos 
técnicos-administrativos – escolhidos 
de acordo com o decidido pela ca-
tegoria em assembleias convocadas 
com essa finalidade e amplamente 
divulgadas – em todos os colegiados, 
conselhos, grupos de trabalho ou 
correlatos ou comissões existentes ou 
que serão ainda criados, que visem 
discutir assuntos de interesse coletivo 
no campus UFRJ-Macaé.

4 - Garantir a participação dos 
técnicos-administrativos de Macaé 
no processo da estatuinte que já re-
tornou à pauta do Conselho Univer-
sitário.

5 - Os trabalhadores de Macaé 
não devem ficar à margem ou exclu-
ídos das políticas de saúde do traba-
lhador disponíveis na UFRJ no Rio de 
Janeiro.    

6 - Compromisso da direção por 
um posicionamento contrário à EB-
SERH em Macaé, já que a Prefeitura 
do município está transferindo para a 
UFRJ um hospital.

7 - A universidade e a direção do 
campus não permitem que bolsistas 
de pesquisa e extensão realizem ati-
vidades técnico-administrativas em 
Macaé. 

8 - Compromisso local com a 

Nesta segunda-feira, categoria decide

Assim que terminar a gre-
ve, os trabalhadores de Macaé 
elegerão os dirigentes do cam-
pus. Na última reunião da 
Comissão Eleitoral, na qual a 
categoria tem dois represen-
tantes (um com direito a voz 
e voto e outro com direito só a 
voz), foi aprovado o voto pari-
tário, ou seja, o voto de cada 
segmento (técnico-adminis-
trativo, estudante e professor) 
terá o mesmo peso na eleição: 
33%. Mais uma grande vitória 
dos trabalhadores de Macaé. 

Para completar, a cate-
goria conquistou o direito a 
concorrer aos  cargos de co-
ordenador administrativo e 
de extensão do campus. A ba-
talha agora é para modificar 
a decisão já aprovada de so-
mente poderem se candidatar 
quem tiver nível superior.  

Eleição com paridade

Conforme o combinado, duas 
coordenadoras do SINTUFRJ, Kátia 
e Gerly, participaram da reunião da 
categoria, na quarta-feira, 10, no 
Polo Universitário de Macaé, para 
encaminhar a decisão da assem-
bleia geral realizada no Fundão no 
dia anterior.  

A categoria considerou o quo
rum da reunião baixo para 

discussão da pauta interna e deci-
diu intensificar a mobilização para 
a reunião desta segunda-feira.

posição contrária do Consuni de im-
plantação do ponto eletrônico.

9 - Luta conjunta por uma dota-
ção orçamentária no Orçamento de 
2012 suficiente para que o campus 
UFRJ Macaé consiga melhorar suas 
condições de funcionamento.

10 - Melhoria na infraestrutura 
do campus Macaé quanto aos espaços 
físicos e equipamentos necessários ao 
bom funcionamento dos diferentes 
setores ou serviços administrativos, 
inclusive no que se refere aos meios de 
comunicação (telefonia e internet). 

11 - Compromisso pela manu-
tenção do transporte que interliga 
os diferentes polos que compõem o 
campus Macaé e que atende alunos, 
técnicos-administrativos e docentes.    

12 - Previsão de novas vagas de 
concurso público para o campus 
UFRJ-Macaé, inclusive para funções 
ou serviços que são objeto de terceiri-
zação dentro da UFRJ. Reposição das 
vagas que foram abertas em decor-
rência de pedidos de exoneração.

13 - Institucionalização dos di-
ferentes setores ou serviços da admi-
nistração do campus Macaé, com a 
implantação das funções gratificadas 
necessárias à boa gestão dos mesmos.  

Ao SINTUFRJ
14 - A categoria também esta 

reivindicando que a Caixa Assisten-
cial Universitária do Rio de Janeiro 
(Caurj) e os planos de saúde ofereci-
dos à categoria através de convênios 
com o SINTUFRJ credenciem médi-
cos e hospitais em Macaé e região.

15 - Implantação de uma subse-
de sindical do SINTUFRJ em Macaé, 
e realização de eleição de delegados 
com seus respectivos suplentes para 
representar a categoria junto à enti-
dade de classe. 

Por considerarem esse 
critério excludente, os traba-
lhadores vão atuar para der-
rubar a exigência, permitindo 
a candidatura de quem tenha 
apenas o nível médio.      

Nesta eleição serão eleitos 
o diretor-geral do campus e os 
coordenadores de Administra-
ção, Pesquisa e Extensão.  

Além desta eleição, a ca-
tegoria elegerá quatro repre-
sentantes para o Conselho 
Deliberativo Provisório, que é 
composto pelo diretor-geral e 
os coordenadores dos Cursos 
de Graduação, Pós-Gradua-
ção, Administrativo, Pesqui-
sa e de Extensão, prefeito do 
campus, professores titulares 
e representantes dos profes-
sores associados, adjuntos, 
assistentes e auxiliares, e dos 
alunos. 

Calendário
Se a greve terminar antes, a 

eleição ocorrerá nas seguintes 
datas: de 12 a 15 de setembro, 
inscrição de candidatos; dia 16 
de setembro, homologação; de 
16 de setembro a 3 de outubro, 
campanha; e nos dias 4 e 5 de 
outubro, eleição.  

Outras comissões
O campus de Macaé está 

sendo estruturado, portanto, 
quase tudo está por fazer. Por 
isso as dificuldades de espaço 
para acomodação dos funcio-
nários, como também dos es-
tudantes e professores. Além da 
Comissão Eleitoral, estão em 
atividade o Colegiado de Gra-
duação e o Colegiado Provisó-
rio de Macaé (CPM), que existe 
desde a institucionalização do 
campus em 2008. 

SINTUFRJ retorna a Macaé

KÁTIA DA CONCEIÇÃO E GERLY MICELI foram as dirigentes que participaram da reunião em Macaé na quarta-feira, dia 10

NEUZA LUZIA informa ao diretor substituto a decisão da categoria

Fotos: Emanuel Marinho



reprimida. Ela foi criada em 
2004. denominada Coordenação 
de Desenvolvimento Profissional, 
para viabilizar a execução do 
plano de carreira da categoria, 
mas não avançou na execução 
dos programas e metas do plano 
apesar da existência de algumas 
propostas. No seminário foram 
apresentadas as discussões acu-
muladas sobre diretrizes de pessoal 
(metas e objetivos) e foi levantada 
a necessidade de se ter um diagnós-
tico institucional com o perfil do 
servidor da UFRJ, até hoje inexis-

ÚLTIMA PÁGINA

Foto: Emanuel Marinho

Funcionários da PR-4 apresentam propostas em seminário institucional
Atividade deu voz a toda a equipe, que pôde traçar diagnósticos para a formulação das ações da nova gestão

Nos dias 4 e 5 de agosto  foi  
realizado o primeiro seminário 
interno da Pró-Reitoria de Pes-
soal (PR-4) na Faculdade de 
Letras. O objetivo foi definir, com 
a participação dos funcionários 
técnico-administrativos em edu-
cação (TAEs) de todos os setores 
da PR-4, as ações de política de 
pessoal para a nova gestão.  Mes-
mo em greve, mais de 130 TAEs 
tiveram a oportunidade de colocar 
suas ideias e fazer propostas para a 
melhoria da unidade responsável 
pela vida funcional de mais de 15 
mil servidores da UFRJ.  

O seminário atendeu a uma 
demanda antiga dos funcionários 
e não se limitou à participação 
de diretores e chefes. Os técnicos-
administrativos têm acumuladas 
experiências da máquina admi-
nistrativa e propostas que são 
importantes para desatar nós de 
ações fundamentais para a cate-
goria, como demandas ainda não 
cumpridas do plano de carreira, 
por exemplo.  

No segundo dia do seminá-
rio, seis temas (Programa de 
Carreira, Programa de Desenvol-
vimento, Saúde do Trabalhador, 
Escola de Educação Infantil, 
Dimensionamento e Avaliação 
de Desempenho) permearam as 
discussões dos grupos de trabalho 
que formularam propostas para 
cada um deles.

No dia 30 de agosto, haverá 
reunião para congregar as pro-
postas apresentadas e discutir a 
transformação delas em ações 
concretas. Duas diretrizes foram 
definidas: prioridade para a ava-
liação de desempenho e relações 
de trabalho e assédio moral. Está  
programada também a realiza-
ção de seminários sobre carreira 
e saúde do trabalhador com o 
SINTUFRJ e a ADUFRJ. A ideia é 
de que até o final do ano todo o 
cronograma de trabalho esteja 
equalizado para o ano de 2012.

O SINTUFRJ espera que as 
ideias colocadas pelos funcioná-
rios, planejamentos e propostas 
já formuladas há tempos, de fato 
sejam executadas. A expectativa 
é a de que a PR-4 avance e per-
ceba que é preciso demandar aos 
funcionários o planejamento e a 
execução dos projetos. Segundo 
o pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, a apresentação dos 
funcionários com seus diagnósti-
cos e propostas foi extremamente 
positiva. “Cabe agora à PR-4, 
junto com os servidores, levar as 
propostas para a UFRJ”, afirmou.

Avançar na Carreira
A Divisão de Desenvolvimen-

to é um exemplo de demanda 

tente. “Com o diagnóstico, temos 
condições de fazer o levantamento 
das necessidades de treinamento 
(LNT). É a partir do LNT que 
podemos elaborar o programa de 
capacitação para os ambientes or-
ganizacionais”, declara a diretora 
da Divisão, Rita Anjos. 

Segundo Rita, outra neces-
sidade é a de se estabelecer uma 
política para concessão de bolsas. 
“Para graduação não tem nada”, 
informa. Uma dificuldade aponta-
da por ela é a falta de estrutura para 
viabilizar os cursos de capacitação. 

“Pedi a construção de um prédio 
para podermos seguir adiante. 
São quase 30 cursos oferecidos 
pela PR-4, mas temos muita 
dificuldade para viabilizá-los 
por falta de espaço”, diz. Uma 
das ideias propostas em relação 
àcapacitação é a realização de um 
curso para formação de dirigentes 
contendo legislação de pessoal, 
financeira, patrimonial e dire-
trizes comportamentais; assim 
como a elaboração da avaliação 
de impacto dos programas de ca-
pacitação. Em relação ao ensino 

a distância, implantar e expandir 
os cursos através da PR-4. Sobre 
a participação em atividades 
externas, a proposta é elaborar 
orientação normativa para defi-
nir as normas em consonância 
com o planejamento estratégico 
da unidade.  Outra proposta foi 
a criação do programa da pré-
aposentadoria, para preparar o 
funcionário para uma nova etapa 
da sua vida. 

Como proposta da nova Pró-
Reitoria, a Seção de Acompanha-
mento Funcional e Avaliação de 
Desempe  nho fará parte da Divisão 
de Desenvolvimento.

Desempenho
Evolução é a palavra sobre a 

avaliação de desempenho existente 
na UFRJ.  Segundo a apresentação 
da chefe da Seção de Acompanha-
mento Funcional e Avaliação de 
Desempenho, Rita Assis, “enten-
demos que o modelo que hoje está 
em vigor na UFRJ já cumpriu seu 
papel, ou seja, inseriu uma cultura 
de avaliação dos servidores”.

A avaliação é realizada a cada 
10 meses através de formulário- 
padrão, em que a chefia imediata 
avalia o servidor baseada em cinco 
critérios preestabelecidos, visando 
somente à progressão por mérito. 
Assim, ela propõe um novo progra-
ma com avaliação voltada para as 
equipes: o servidor se autoavalia, é 
avaliado pelos seus pares e a equipe 
avalia a chefia.  A ampliação dos 
critérios de avaliação foi outra 
necessidade levantada. 

Rita propôs na sua exposição 
a criação de comissão setorial para 
avaliação composta por represen-
tantes das direções das unidades, um 
integrante de RH de cada unidade e 
um servidor escolhido pelos TAEs. 
Esta comissão seria a responsável 
por analisar e solucionar possíveis 
conflitos do processo de avaliação.  
Se houvesse impasse, a questão seria 
levada para uma comissão central 
composta por integrantes da PR-4 
como última instância. 

A avaliação fornecerá infor-
mações necessárias para elabo-
ração de projetos de capacitação, 
movimentação, políticas de saúde 
ocupacional, além de progressão 
por mérito. O novo projeto de ava-
liação ainda não está finalizado e 
a previsão é a de que esteja pronto 
até o fim do ano.

A diretora da Divisão de Saúde 
do Trabalhador (DVST) Rosemarie 
Portella, considerou o seminário 
um espaço importante de troca 
de ideias e propostas. “Foi uma 
verdadeira integração em que as 
discussões se deram nos grupos de 
trabalho de forma diversificada”, 
avaliou Rosemarie. 
 

RITA ASSIS,  da Seção de 
Acompanhamento Funcional e Avaliação de 
Desempenho

A APRESENTAÇÃO de Rita Anjos, da Divisão de Desenvolvimento

TERESINHA RAMOS, da Seção de 
Programas Especiais, fez uma longa 
exposição sobre a realidade e as 
propostas da DVST

SEMINÁRIO reúne funcionários de todos os setores da PR-4
Fotos: Valquiria Felix

Foto: Emanuel Marinho
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