
Esse é o tema do seminário que o GT-Segurança 
do SINTUFRJ e a Divisão de Segurança da UFRJ or-
ganizaram dias 8, 9 e 10 de novembro no auditório 
E2 da Faculdade de Letras. A finalidade principal 
foi reunir a comunidade em torno do debate sobre 
o tema. O encontro reuniu diversos especialistas 
na área e um público amplo, com a presença 
de companheiros de diversas Ifes que buscavam 
conhecer a experiência da UFRJ. Páginas 4 e 5

Relatório da auditoria do Ministério do Planejamento apontou uma série de cortes 
nos salários de docentes e técnicos-administrativos ativos, aposentados e pensionistas. A 
redução da função comissionada já valeria a partir da próxima folha. E a redução do 
cálculo do artigo 192, para a seguinte.

Mas o SINTUFRJ reivindicou da Reitoria o direito de ampla defesa de todos os servidores 
envolvidos. A Assessoria Jurídica prepara as defesas e recursos necessários. 

Esses cortes atingem também os servidores que recebem diferença individual. Neste 
caso, a redução seria a partir de janeiro.

No sentido de organizar uma ação rápida e contundente para evitar este prejuízo, a 
direção do SINTUFRJ está convocando duas reuniões:

Que segurança queremos para a UFRJ?

Para o pessoal que recebe diferença 
individual
A reunião será no dia 23, quarta-feira, às 13h, 
no auditório G1 da Faculdade de Letras.

Para o pessoal que foi notificado do 
ajustamento nos valores da função 
comissionada
A reunião será no dia 18/11, às 10h, no auditório Hélio 
Fraga, no CCS.

Medidas do MPOG atingem 
servidores da UFRJ

30 horas já!
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O SINTUFRJ convoca a categoria para comparecer à Reitoria no dia 24, quinta-feira, para reivindicar do reitor Carlos 
Levi a oficialização da jornada das 30 horas semanais nas unidades de saúde. O ato será às 10h, no Conselho Universitário. 
Página 3
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Nos dias 7 e 8 de novembro foi realizado, em Brasília, o 
Seminário Internacional Inclusão dos Cidadãos nas Políticas 
Públicas de Saúde. Participaram do evento, apresentando suas 
experiências, Brasil, Itália, Portugal e França e, na plenária, 
representantes de entidades do controle social do país, de conse-
lhos estaduais e municipais, outros. O evento foi organizado pela 
maior representação efetiva do controle social em nosso país: o 
Conselho Nacional de Saúde, em parceria com a Organização 
Pan-americana de Saúde. 

As experiências apresentadas variavam entre ferramentas 
gerenciais, que no primeiro dia do evento foi predominante, e 
experiências como as dos Municípios de Manhuaçu em Minas 
Gerais e, Borba no Amazonas. As experiências dos referidos 
municípios nos fortalece e nos faz crer que podemos efetivar a 
participação democrática deliberativa enfrentando as limitações 
existentes, mas, acima de tudo, utilizando nossa potencialidade. 
Sem divergências, foi enfatizado que, nas políticas públicas, a 
participação dos cidadãos é de vital importância, a fim de que, 
de fato, se concretize no Brasil o Estado Democrático de Direito.

Mas para os participantes do evento ficou uma lacuna no 
que diz respeito ao controle social em nosso país no SUS. Em 
diversas falas do plenário, ficou claro o descontentamento entre 
o discurso do governo e a prática nos encaminhamentos das 
deliberações do controle social, o que fere diretamente a vontade 
do povo brasileiro. 

O exemplo mais atual diz respeito a política do governo em 
implementar um novo modelo de gestão através de OSs, Ocips 

EDITORIAL

Este direito tem sido objeto de 
questionamento por vários servidores 
cotidianamente nos plantões jurídi-
cos. No entanto, já está consagrado no 
nosso ordenamento jurídico, previsto 
na Constituição Federal de 1988:

“Art. 5. Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, garantido-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no país 
a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) XXXIV - são a todos assegurados, 
independente do pagamento de taxas:

(...)b) a obtenção de certidões em 
repartições públicas, para a defesa de 
direitos e esclarecimento de situações 
de interesse pessoal.”

Apesar do dispositivo legal ser 
bastante explícito, cabem algumas 
considerações para que não reste dú-
vida. Certidões são documentos pro-
venientes de autoridade ou agente do 
poder. Portanto, no âmbito da UFRJ, 
por exemplo, podemos afirmar que 
processos administrativos, inquéritos 
administrativos, prontuários médicos 
são documentos.

Dessa forma, todo servidor tem 
o direito de obter cópia de processo 
administrativo, prontuário médico e 
demais documentos, independente-
mente de estar ou não assistido por 
advogado. 

Quando se tratar de interesse 
pessoal, a administração tem o dever 
constitucional de conceder as certi-
dões solicitadas pelo próprio servidor 
interessado.

Para o exercício desse direito, é 
necessário o preenchimento dos se-
guintes requisitos: ser parte interessa-
da, o objetivo ser defesa de direitos ou 
esclarecimento de situações pessoais e 
o documento não ter caráter sigiloso.

Em caso de dúvidas, o servidor 
deve entrar em contato pelos telefones 
2573-7301 (sede), 3852-1026 (IFCS) 
ou 2542-9143 (Praia Vermelha) para 
agendar uma consulta com um dos 
profissionais do Departamento Jurí-
dico (Dejur).

Mudança
Enquanto a subsede do SINTUFRJ 

no HUCFF estiver fechada, a advogada 
Laura Astrolabio (Dejur Trabalhista) 
estará atendendo todas as segundas-
feiras na sede do SINTUFRJ, mediante 
agendamento por meio do telefone 
2573-7301.

O direito de 
certidão 

NOSSOS DIREITOS

Serão oferecidas 120 vagas. O 
Edital 2012 pode ser consultado 
na página do SINTUFRJ. Mas fique 
atento ao calendário:
Pré-inscrição (somente pela inter-
net) - No site www.sintufrj.org.br, 
a partir do dia 16/11 até o dia 31/1 
/2012.
Inscrição: Dias 7, 8 e 9/2 de 2012 na 
sede e subsedes do SINTUFRJ.
Sorteio: 13/2/2012 na subsede do 
IFCS, às 18h.
Início das aulas: 27 de fevereiro de 
2012.

A postura ideal

Retrocesso na Saúde e nas Ifes
e EBSERH, ou seja, empresas e organizações de direito privado em 
todos os hospitais de nosso Brasil, o que vem se alastrando de forma 
cada vez mais intensa. 

Nas universidades federais
Há alguns anos, o governo tenta implementar este novo modelo  de 

gestão nos hospitais universitários das instituições federais de ensino 
superior. Primeiro com o modelo das Fundações Estatais de Direito 
Privado. Nosso Conselho Universitário deu um sonoro não à implanta-
ção do modelo na UFRJ. Depois, no apagar das luzes do governo Lula, 
caiu como uma bomba a MP 520, que criava uma empresa para gerir 
nossos hospitais. Os protestos ecoaram por todo o país, mas a MP só 
foi derrubada por uma manobra da oposição no Senado. 

Não contente, o governo reedita seu plano ardiloso, dessa vez sob 
forma de um projeto de lei que autoriza a criação da EBSERH e que já 
chegou mais uma vez ao Senado, o PLC 79/2011. A sociedade resiste, 
mas o projeto, no Congresso, avança a passos largos.

Retrocesso 
O Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Muni-

cipais se posicionaram contrários a esta iniciativa e o Governo vem 
desrespeitando todas essas deliberações de todo Brasil e, de forma 
imperialista, vem implementando esse modelo privado de gestão, 
que modifica inclusive as relações de trabalho.

O controle social do SUS sempre serviu de referência para países de 
primeiro mundo, onde o sistema ainda é privatizado. Hoje vivenciamos, 
no Brasil, um retrocesso que compromete o exercício da democracia 
e as conquistas do povo brasileiro. 

Ter bons hábitos é o pri-
meiro passo para adquirirmos 
uma boa postura. Assim como 
nos educamos em relação à hi-
giene, precisamos conhecer as 
formas corretas de dormir, sen-
tar, carregar peso, etc. Conhecer 
o nosso corpo é importante 
para saber como vamos usá-lo 
no dia a dia. A postura ideal é 
aquela que promove o melhor 
alinhamento das estruturas 
corporais com o menor gasto 
energético possível.

Pensando nisso, o SINTU-
FRJ e a Amil convidam todos 
para a palestra Postura Ideal, 
que será realizado no dia 21, 
às 9h, no Espaço Cultural do 
SINTUFRJ, com a fisioterapeuta 
Cintia Dantas.
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MOVIMENTO

Função Comissionada: quase 20 anos depois, 
proposta de redução

MPOG quer garfar nossos 
salários. SINTUFRJ reage

Além de não dar reajuste 

para a nossa categoria e de pro-

por um projeto de lei que reduz 

salários dos médicos e congela 

percentuais de insalubridade 

e periculosidade, o Ministério 

do Planejamento agora investe 

contra mais direitos dos ser-

vidores. Dessa vez, atinge até 

rubricas que existem há mais 

de 30 anos no contracheque. E 

a supressão, em muitos casos, 

vai representar uma redução 

expressiva dos salários.

Auditoria do Ministério do 

Planejamento apontou ajustes e 

redução de rubricas e vantagens 

de diversos servidores, técnicos-

administrativos e docentes, 

ativos e aposentados. A PR-4 

tem enviado as notificações. O 

SINTUFRJ, na luta pelo direito 

dos servidores, reivindicou que 

fosse garantido o amplo direito 

de defesa. O pró-reitor Roberto 

Gambine acatou a reivindica-

ção do Sindicato. Assim, os cor-

tes, anunciados para este mês, 

por enquanto estão suspensos à 

espera dos recursos.

O SINTUFRJ está convocan-

do duas reuniões emergenciais 

com os atingidos. Conheça os 

casos.

TRABALHADORES DA SAÚDE
O SINTUFRJ está convocando os trabalhadores das unidades de Saúde para 

um ato pela implantação da jornada de 30 horas sem redução de salário. Será 
na Reitoria, no dia 24, às 10h, no salão do Conselho Universitário. 

Todos à 
Reitoria pela 
oficialização 
das 30 horas já!

As medidas encaminhadas pelo Ministério do Planejamento atingem 
também os servidores que recebem diferença individual, inclusive aquela 
que é considerada salário há mais de 25 anos. Neste caso, o corte seria 
a partir de janeiro. 

A direção do SINTUFRJ, com a assessoria jurídica, já está fazendo 
estudos e levantando documentações que derrubem os argumentos da 
auditoria do MPOG.

A reunião para quem recebe DI é dia 23, às 13h, no G1 da Faculdade de Letras 

Relatório também atinge diferença 
individual

Ao tomar conhecimento da notificação enviada pela Pró-Reitoria 
de Pessoal de ajustamento dos valores da rubrica relativa a decisão não 
transitada em julgado (FCs), a partir da folha de pagamento de novembro 
de 2011, em cumprimento à solicitação de auditoria do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a direção do SINTUFRJ 
encaminhou ofício ao pró-reitor de Pessoal informando que a decisão 
que concedeu o mandado de segurança (número 2000.51.01.000164-3, 
da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro) já teve seu trânsito em julgado. 

O SINTUFRJ expôs que, embora as notificações tenham sido encami-
nhadas aos interessados e dando-lhes o direito de defesa, elas informavam 
que o ajuste já seria implantado na folha de pagamento de novembro. 
Isso é uma contradição.

Por isso, o Sindicato requereu que a Pró-Reitoria de Pessoal desse a 
garantia do prévio exercício de ampla defesa e contraditório para todos 
os servidores, aposentados e pensionistas, envolvidos nesta situação.

O requerimento foi aceito pelo pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine, 
e o ajuste não ocorrerá na folha de pagamento de novembro.

A assessoria jurídica do SINTUFRJ está preparando um modelo de 

Todos à reunião, 18 de novembro, às 10h, no auditório Hélio Fraga (CCS)

Neste dia, buscaremos ouvir e nos posicionar sobre a resposta à 
reivindicação com que o reitor se comprometeu há algumas semanas. 
O SINTUFRJ solicitou ao reitor que cumpra o decreto presidencial de 
2003 (nº 4.836) que autoriza o gestor a implantar a jornada de 30 horas 
nas unidades de turno ininterrupto.

O decreto dá respaldo legal também ao dirigente máximo do órgão, 
no nosso caso o reitor, para implantar a carga horária de 30 horas 
semanais sem redução de salário.

É importante deixar bem claro que a reivindicação se estende à área 
de assistência e administração e que é muito importante a presença 
destes dois segmentos dos trabalhadores das unidades de saúde neste ato. 

Todos lá: dia 24, quinta-feira, às 10h, no salão do Conselho Univer-
sitário, no segundo andar do prédio da Reitoria!

É necessário que possamos construir uma reação rápida e 
eficaz. Pois, segundo o MPOG, eles eliminarão a rubrica da 
diferença individual a partir de janeiro.

Por isso, a direção do SINTUFRJ está chamando uma reunião 
com todos os trabalhadores que recebem esta diferença. A reunião 
está prevista para o dia 23, quarta-feira, às 13h, no Auditório G1 da 
Faculdade de Letras.

defesa administrativa que deverá ser apresentada, buscando funda-
mentar a manutenção da rubrica no seu valor atual em contraposição 
à determinação do ajuste. 

A direção está chamando uma reunião com as pessoas nesta situação 
para o dia 18 de novembro, às 10h, no auditório da biblioteca do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS), para que possamos discutir e dar o melhor 
encaminhamento ao nosso recurso. 

Docentes aposentados também sofrem com mudança no 
cálculo da vantagem do artigo 192

O relatório de auditoria do Ministério do Planejamento determina 
também mudança no cálculo da vantagem do artigo 192 do RJU para os 
professores aposentados e pensionistas. A direção do SINTUFRJ, através 
da assessoria jurídica, encaminha recurso à Reitoria apresentando o 
contraditório nos argumentos do relatório da auditoria. Neste recurso 
apresentamos argumentos que fundamentam a manutenção dos cálcu-
los como estão e, dessa forma, esperamos evitar prejuízos aos docentes 
aposentados.
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Comunidade debate a segurança 
que deseja para a UFRJ

A UFRJ está em franca expan-
são e espera dobrar seu já enorme 
corpo social, formado por milhares 
de trabalhadores e estudantes. Novos 
condôminos a cada ano se agregam 
ao campus do Fundão. Com isso, a 
tendência é que também se ampliem 
os problemas de segurança. Quais são 
os planos para a segurança de um dos 
maiores entre os campi universitários 
do país e que equivale a dois grandes 
bairros do Rio de Janeiro? E para os 
demais que integram a UFRJ?

Entre os dias 8 e 10 de novem-
bro, a comunidade universitária se 
reuniu para discutir justamente que 
segurança deseja para a UFRJ. Em 
uma iniciativa do GT-Segurança do 
SINTUFRJ e da Diseg, o 1º Seminá-
rio Segurança da UFRJ, realizado no 
auditório E2, na Faculdade de Letras, 
reuniu autoridades universitárias e 
especialistas para abordar as diversas 
faces do tema.

A programação prevista para os 
três dias englobou palestras dos mais 
diversos assuntos, desde soluções de-
senvolvidas em casa até a participação 
da UFRJ em grandes eventos, como o 
Rock in Rio, a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas.

O evento foi aberto com uma 
singela homenagem em memória 
ao vigilante Nelson Llopis Filho, 
morto em serviço em 2010. Um 
vídeo produzido pelo Armazém 
de Ideias do SINTUFRJ apresentou 
imagens de diversos momentos de 
atuação da Divisão de Segurança 
da UFRJ, e em particular de Nel-
sinho. A viúva do companheiro, 
Marlene, ficou emocionada, assim 
como muitos dos presentes.

Na mesa de abertura, na ma-
nhã do dia 8, estavam o pró-Reitor 
de Pessoal, Roberto Gambine, o 
vice-prefeito, Paulo Mário, o di-
retor da Diseg, Jorge Trupiano, e 
Léia Oliveira, coordenadora-geral 
da Fasubra.

Noemi de Andrade, coordena-
dora-geral do SINTUFRJ e vigilan-
te da UFRJ, explicou que a ideia de 
uma discussão mais aprofundada 
sobre o tema já era antiga: “A gen-

A primeira mesa de debates, na 
manhã do dia 8, contou com a pre-
sença do delegado da 37ª Delegacia 
de Polícia Delclécio Francisco de Assis 
Filho, que abordou o papel da Polí-
cia Civil no contexto da segurança 
do campus. Juscelino Ribeiro, diretor 
operacional da Diseg, falou sobre o 
papel da Divisão.

O delegado Delclécio apresentou 
uma série de indicadores e compa-
rações sobre as ocorrências na Ilha 
do Governador e especificamente no 
Fundão, que representam cerca de 
2,5% do total. Ele apontou alguns 
elementos que fragilizam a segurança 

O público, amplo, era formado 
por profissionais de universidades de 
diversas regiões do país, como a UERJ, 

UFJF, UFU (Uberlândia), UFRS, e de 
Belo Horizonte, além, é claro, de mui-
tos companheiros da UFRJ.

Abertura emocionante

Segurança no campus

te precisa discutir com seriedade as 
questões que envolvem o dia a dia 
do nosso trabalho e todos na Cida-
de universitária”.

Roberto Gambine destacou a 
importância da iniciativa ter par-
tido dos trabalhadores. A diretora 
da Faculdade de Letras, Eleonora 
Ziller , ratificou a importância do 
encontro. O vice-prefeito da UFRJ. 
Paulo Mário abordou a trajetória 
da Divisão, lembrou que o último 
concurso para o quadro foi em 
1989 e mostrou que a equipe se 
desdobra para obter os resultados 
que tem. Para ele, a Diseg vai além 
do que o trabalho exige e demons-
tra todo o comprometimento.

Léia Oliveira lembrou que a 
universidade não é uma ilha e que 
faz parte do contexto da cidade, 
inclusive quanto à violência. Para 
ela, a discussão da segurança faz 
parte da gestão estratégica que tem 

como ponto a ser discutido a ques-
tão da terceirização: “Não adian-
ta construir programas, instalar 
instrumento modernos se não 
tivermos gente”, disse, explicando 
que a Fasubra está empenhada na 
questão.

Trupiano destacou o nome de 
diversos companheiros que, ao 
longo dos anos, demonstraram 
compromisso com o serviço e 
mantiveram a Divisão. Ele tam-
bém contou um pouco da história 
do grupo, mostrando o esforço até 
aqui, e apresentou otimismo com 
os compromissos assumidos pela 
nova administração.

Noemi de Andrade concluiu a 
abertura lembrando a morte do 
companheiro Nelsinho, o que des-
pertou o coletivo para a necessida-
de de uma discussão mais apro-
fundada sobre temas tão delicados 
para o dia a dia da comunidade.

A COORDENADORA Kátia da Conceição mediou o primeira de debate, dia 8, com a presença de Juscelino Ribeiro, diretor 
operacional da Diseg  e de Delclécio deo Assis,  delegado da 37ª DP

no campus, como falta de controle do 
acesso e monitoramento deficiente. O 
delegado apresentou elementos im-
portantes para a solução de casos de 
sequestro, em particular a necessidade 
de registro por parte das vítimas.

“Não dá para falar da Diseg sem 
fazermos um resgate do ‘desapare-
lhamento’ que sofremos ao longo dos 
anos”, disse Juscelino Ribeiro em de-
fesa da divisão, que teve grande parte 
de seu pessoal posto à disposição anos 
atrás. Segundo ele, há seis anos a Ad-
ministração Central buscou resgatar 
a Diseg, com aquisição de pessoal e 
equipamentos: “A gente tem respon-
sabilidade com a comunidade”.



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 978 – 14 a 20 de novembro de 2011 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

 

Fotos: Emanuel Marinho

Grandes temas

Na tarde do primeiro dia do seminário, 
a diretora da Faculdade de Letras, Eleono-
ra Ziller, comandou a mesa que teve como 
tema “Crescimento e ocupação do cam-
pus”. Ela falou sobre a experiência com a 
segurança quando foi iniciada a implanta-
ção dos cursos noturnos na Letras. 

Eleonora contou que foi formado um 
grupo de trabalho (GT) dos cursos noturnos, 
depois de um movimento da Reitoria, para 
discutir a viabilidade dos cursos noturnos e 
a necessidade da implantar algumas ações 
para resguardar os alunos num campus que 
à noite era praticamente vazio. A diretora fez 
mea culpa sobre o GT, pois não havia parti-
cipação dos vigilantes.

Eleonora disse que chegou a pensar 
que as rondas e os carros posicionados nos 
pontos de ônibus quando da saída dos estu-
dantes fossem fruto da discussão do GT. Mas 
descobriu que a iniciativa foi uma ação da 
Divisão de Segurança (Diseg), e aproveitou 
para exemplificar a falta de ação integrada 
da comunidade. A diretora também falou 
sobre algumas iniciativas da faculdade, 
como a colocação de holofotes para ilumi-
nar o caminho e de câmeras voltadas para 
os pontos de ônibus.

Eleonora, ex-técnica administrativa e ex-
dirigente do SINTUFRJ, destacou a importân-
cia da percepção da comunidade universitária 
sobre o trabalho da Diseg, que está presente 
nas rondas e nas unidades da UFRJ. Segundo 
ela, os carros e os vigilantes mostram que a 

Segurança e expansão Novas tecnologias

Contradições da legislação

comunidade não está desamparada e à mercê 
da própria sorte. Ela propôs ao final de sua 
fala e como resultado do debate a retomada 
do trabalho do GT, agora com a participação 
efetiva dos vigilantes da UFRJ.

Mozarte Simões, vigilante e coordenador 
da Associação de Servidores da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
apresentou as bases do plano de política de 
segurança para as instituições federais de 
ensino superior (Ifes). Ele traçou um histó-
rico sobre a elaboração do plano, informan-
do que este foi entregue à Fasubra e que será 
apresentado no XX Seminário de Segurança 
das Instituições Públicas de Ensino Superior 
entre os dias 28 de novembro e 3 de dezem-
bro, em Pelotas (RS).

Mozarte tornou-se especialista no assun-
to, pois há seis anos estuda a área de segu-
rança com ênfase nas universidades federais. 
Ele demonstrou a existência de uma política 
definida de segurança nos campi das uni-
versidades dos Estados Unidos como forma 
de mostrar a necessidade e a importância de 
existir também no Brasil uma política própria 
para os campi das universidades brasileiras. 
O vigilante discorreu também sobre a reali-
dade da segurança na UFRGS, informando 
os avanços obtidos graças à mobilização e à 
iniciativa dos vigilantes da casa.

Ele reafirmou a luta do segmento pela 
abetrura de concurso para vigilante discor-
rendo sobre as mobilizações e ações realiza-
das pelo país e no Congresso Nacional.

ELEONORA (direita), comandou a mesa que teve como tema 
“Crescimento e ocupação do campus”

PROFISSIONAIS da UFRJ e de outras Ifes debateram a 
segurança nas universidades

No segundo dia de evento, quarta-feira, 
9, foi a vez da UFRJ mostrar que entende de 
segurança e que quer melhorar a do campus. 
Na palestra “Aplicações de novas tecnologias 
e ferramentas de segurança”, o primeiro pa-
lestrante, professor Antonio Carlos Thomé, do 
NCE, apresentou o projeto Kapta. Este é um 
sistema de monitoramento e controle de veí-
culos, através do reconhecimento do número 
da placa, originado no ano 2000, segundo 
uma tese de mestrado. Implantado em 2006 

nas três principais guaritas do campus, atu-
almente precisa de investimento financeiro 
para expandir e evoluir. 

O segundo a fazer a apresentação foi Fá-
bio Domingos, representante de empresas de 
equipamento de segurança e policial federal 
aposentado. Fábio discursou sobre a impor-
tância de uma segurança eficiente e integra-
da, além de expor sobre diversas soluções de 
segurança existentes hoje no mercado. “Tudo 
depende do que o cliente quer”, finalizou.

A tarde do segundo dia, 9, foi intensa. 
Como o debate pela manhã se estendeu, a 
primeira palestra da tarde só começou às 
15h30 tendo os trabalhos terminado por 
volta das 20h. O tema “Legislação e suas 
contradições” teve como debatedores o pró-
reitor de Pessoal, Roberto Gambine, o pro-
curador da UFRJ, Renato Vianna, e Mozarte 
Simões.

Gambine falou sobre os esforços da Rei-
toria para abertura de concurso para vigi-
lante, apresentou um levantamento sobre 
o quadro de vigilantes espalhado pelas de-
mais unidades, sem estarem concentrados 
na Diseg (onde existe apenas 95), e defen-
deu a necessidade de a instituição continu-
ar brigando por uma segurança própria. 
Segundo disse, existem 213 vigilantes em 
toda a UFRJ. Gambine informou também 
que a pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) está 
começando a fazer um trabalho de conven-
cimento com estes profissionais para que 
integrem o efetivo da Diseg. 

Mozarte falou logo após Gambine, e 
em sua explanação apresentou toda uma 
argumentação, inclusive jurídica, para res-
paldar a defesa de que o cargo de vigilante 
não está extinto, conforme o Ministério do 
Planejamento faz crer. O procurador Rena-
to Viana assinou embaixo da argumenta-
ção de Mozarte, parabenizando o vigilante 
pelo trabalho realizado. Ele reafirmou que 

o cargo de vigilante não está extinto e muito 
menos em extinção. Viana falou do trabalho 
e da posição da Procuradoria em relação à 
demanda de segurança própria da UFRJ e do 
apoio à abertura de concurso. O procurador 
sugeriu que seja levado ao Consuni um re-
gimento da Vigilância da universidade, pois 
o que é aprovado no colegiado tem força de 
lei. Ele se colocou à disposição do Sindicato 
e dos vigilantes para qualquer apoio que se 
fizer necessário para a abertura de concurso 
e defesa do cargo de vigilante.

Já no final da tarde duas mesas foram 
reunidas, a de Carreira e a de Aposentadoria 
Especial. Os palestrantes foram Gildelia Ma-
ria, diretora de Legislação da PR-4, que falou 
sobre aposentadoria especial e Léia Oliveira, 
coordenadora-geral da Fasubra, que apresen-
tou a carreira dos técnicos-administrativos 
em educação mostrando sua trajetória e 
explicando contradições, dificuldades e desa-
fios. Em sua explanação, ela defendeu que os 
vigilantes não podem estar fora do princípio 
pedagógico da carreira, que é a identidade 
como trabalhador em educação. Neuza Lu-
zia, coordenadora-geral do SINTUFRJ, encer-
rou o debate dizendo sobre a necessidade de 
se refletir sobre qual a carreira que queremos 
e podemos ter, haja vista o futuro que se avi-
zinha. Ela destacou que é preciso pensar uma 
forma de viabilizar a ascensão funcional  na 
carreira dos TAEs.

Para o último dia, a expectativa era gran-
de. Na programação, assuntos relacionados aos 
grandes eventos esportivos que irão ocorrer no 
Rio de Janeiro e seus impactos. 

“Eventos internacionais - Como a UFRJ 
está inserida nos seguintes eventos: Rock in 
rio 2013, Copa do mundo (2014) e Olimpí-

adas (2016)” foi a primeira palestra do dia. 
Outro ponto alto foi a integração do campus 
com a Via Transcarioca, além dos temas, se-
gurança e saúde epolícia universitária.

Em uma próxima edição do Jornal do 
SINTUFRJ publicaremos mais detalhes sobre 
as abordagens dos palestrantes.
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Um acontecimento inédito 
marca o concerto da Orquestra 
Sinfônica da Escola de Música 
da UFRJ no dia 17 de novembro, 
às 18h30, no Salão Leopoldo 
Miguez. Em 87 anos de existência 
da Orquestra, é a primeira vez que 
um músico técnico-administrativo 
será o regente: Felipe Prazeres. 

O concerto é aberto ao público 
e fará parte do Festival de Música 
Antiga, dedicado à música do sé-
culo XVIII. Outra novidade é que 
a Escola de Música vai gravar este 
concerto como piloto do projeto 
de Concertos Virtuais, em parceria 
com a Coordenadoria de Comuni-
cação da Reitoria.
QUEM É

O violinista Felipe Prazeres, 34 
anos, ingressou na UFRJ há seis 
anos. Fez concurso para violinista. 
É graduado na UniRio, e fez pós-
graduação na Academia Santa 
Cecília. Agora estuda regência com 
o maestro Isaac Karabtchevsky.

Ele conta que logo se integrou 
à orquestra como spalla (primeiro 
violino), pela experiência que 
acumulou na outra orquestra onde 
atua, a da Petrobras, sem ganhar 
nada mais por isso: “Isso estabe-
leceu uma relação de confiança 
entre mim e o André Cardoso e Er-
nani Aguiar (diretores da Orques-
tra). Eles me conhecem há muito 
tempo, desde menino, e sabem que 
sou apaixonado por música. Adoro 
o que faço e quero colaborar”, diz 
ele, acrescentando que seus colegas 

O Salão Leopoldo Miguez literalmente lotou com a criançada 
que, seguindo a recomendação do Jornal do SINTUFRJ, elegeu a 
brasileiríssima ópera Joca, Juca e o pé de Jaca como programa para o 
dia 12 de outubro, Dia das Crianças. O encantador projeto da Escola 
de Música, voltado especialmente para estudantes da rede pública de 
ensino, foi idealizado por Maria José Chevitarese e contou inclusive 
com o coral infantil da UFRJ.

A Pró-Reitoria de Pessoal informa a realização de uma série de 
encontros com o objetivo de envolver a comunidade universitária no 
debate de temas relevantes. No dia 17, às 9h, no Auditório Rodolpho 
Rocco (no CCS) o tema será a carreira docente. Entre os partici-
pantes estarão o secretário de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento; a Direção Nacional do Andes – Sindicato Nacional; 
Andifes e Reitoria da UFRJ.

O SINTUFRJ solicitou à ban-
cada técnico-administrativa no 
Consuni a apresentação de uma 
moção de repúdio à forma como 
a imprensa, nas últimas semanas, 
retratou os fatos com relação ao 
IPPMG e ao HUCFF, sem o devido 
respeito ao papel que estas institui-
ções representam para a sociedade.

O representante técnico-ad-
ministrativo Nilson Theobald 
apresentou a proposição. Segundo 
a justificativa, por duas semanas 
consecutivas pelo menos hospitais 
federais, em particular os da UFRJ, 
estiveram em foco na mídia em 
condições nada elogiosas. “Os 
problemas estruturais são mais 
ressaltados na grande imprensa 
de que, por exemplo, o fato de 
que cientistas da UFRJ obtiveram 

Bancada TAE apresenta moção ao Consuni em defesa dos HUs

Carreira docente em debate

funcionários também deram uma 
grande força para que eu regesse. 
“Foi mais ou menos por aí que se 
deu esse convite”, resume Felipe.

A orquestra conta com cerca 
de 40 integrantes, 25 técnicos e 
os demais, alunos. O músico atua 
também como monitor. “Minha 
função e de outros funcionários é 
passar experiência aos alunos de 
como ser portar numa orquestra, 
como tocar em conjunto”, explica, 
comemorando o feito de reger a 
orquestra.

Prazeres tem um carinho 
especial pela Escola. “Sou do 
Rio, sempre frequentei a Escola. 
Meu pai (Armando Prazeres) foi 
criador da Orquestra Sinfônica 
da Petrobras e semeou essa coisa 
da música clássica em muita 
gente. Sou apaixonado por mú-

Técnico-administrativo rege, pela primeira vez, Orquestra da UFRJ

Acesso pela 
Linha Vermelha 
será fechado a 
partir do dia 28

Ópera infantil na Escola de Música 
foi sucesso no Dia das Criança

sica graças ao meu pai. Ele regeu 
vários concertos para a Escola de 
Música e essa orquestra também. 
Era uma pessoa muito ativa na 
Escola e poder seguir essa linha só 
me traz boas recordações”, conclui 
o músico, orgulhoso.

células-tronco de leite materno; 
ou o pioneirismo do HU no estado 
em transplantes de fígado. É uma 
política covarde de depreciação 
dos serviços públicos, gratuitos 
e de qualidade mantidos com 
muita luta e poucos recursos”, 
dizia o texto.

Embora bem recebida, esta e 
outras moções que foram apre-
sentadas ao colegiado ficaram 
pendentes para serem apreciadas 
na próxima sessão.

A partir do dia 28 de novembro, 
o portão 3, que permite o ingresso 
à Cidade Universitária pela Linha 
Vermelha, será fechado entre 
16h e 19h, segundo informou a 
Prefeitura da UFRJ. 

Operadores de trânsito estarão 
coordenando e sinalizando o 
tráfego nas vias da Cidade Univer-
sitária, principalmente nos pontos 
de travessia. Painéis luminosos 
serão instalados para avisar sobre 
o fechamento do portão. “Para 
escapar do trânsito, muitos acre-
ditam que o campus é um atalho, 
mas acabam presos aqui dentro e 
atrapalhando a vida das pessoas 
que estudam e trabalham aqui”, 
disse o chefe da divisão de tráfego 
Sidney Paiva no informe da Pre-
feitura. A próxima etapa constará 
de bloqueios, a partir das 16h, 
na passagem em torno da Praça 
Edson Abdalla Saad, em frente ao 
Restaurante. O objetivo é estender 
o trajeto até o retorno da Bio-Rio.

Foto: Arquivo Pessoal

Fotos: Arquivo Escola de Música

Estudantes fazem ato contra EBSERH
Estudantes dos Centros Acadêmicos do CCS e os recém eleitos para a 

direção do DCE organizaram um protesto à EBSERH no HU na tarde do 
dia 10. Eles reivindicam verbas e reformas imediatas no HU, a retirada 
do entulho e a construção do novo hospital, além da destinação de 10% 
do PIB para a educação pública e 6% para a saúde.

O grupo, de mais de 200 pessoas, segundo o representante discente 
Júlio Anselmo, ocupou parcialmente a Linha Vermelha por cerca de 
uma hora. Depois, os estudantes seguiram em caminhada até o HU e 
entregaram   à direção o documento com suas reivindicações. 

No Senado
O  projeto que autoriza o governo a criar a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), o PLC 79/2011, está no plenário do Senado e pode 
ser votado a qualquer momento.  Estava previsto para ser apreciado na 
sessão dó dia 10 mas foi transferido para o dia 16, próxima quarta-feira. 

Marco Fernandes-SGCOMS/UFRJ

FELIPE PRAZERES rege ensaio da Orquestra da UFRJ
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MOVIMENTO

Na reunião realizada pelo 
SINTUFRJ no dia 4 de novembro, 
no auditório Samira Mesquita, no 
Fundão, as advogadas da entidade, 
Mara Vasquez e Adriana Palmer, 
esclareceram dúvidas sobre acú-
mulo de cargo (ou duplo vínculo) 
e orientaram juridicamente como 
devem proceder os que estão sendo 
convocados pela Administração 
Central a comprovar a carga ho-
rária. Já a coordenadora sindical 
Noemi Andrade, explicou aos 
presentes os encaminhamentos 
políticos adotados pelo Sindicato 
em defesa dos direitos da categoria.   

Noemi informou que já es-
tava agendada reunião entre o 
SINTUFRJ e a Reitoria para tratar 
da reivindicação de implantação 
da jornada de 30 horas nos HUs. 
E, dependendo do resultado deste 
encontro, a direção do Sindicato 
irá discutir com o representante 
dos técnicos-administrativos no 
Complexo Hospitalar a adequação 
da carga horária nos hospitais. Fi-
cou acertado ainda que o pró-reitor 
de Pessoal, Roberto Gambine, 
participará da próxima reunião 
convocada pela entidade. 

Tensão
Os que participaram da reu-

nião na sexta-feira, 4, eram 
trabalhadores de hospitais uni-
versitários. Os fatos narrados não 
se diferenciavam e a angústia de 
um era compartilhada por todos. A 
tensão pela incerteza do momento 
vivido se revelava na voz. Alguns 
já haviam procurado o jurídico 
do SINTUFRJ e dado início à sua 
defesa no questionamento de duplo 
vínculo; outros, no entanto, nem 
sequer entendiam direito o que 
estava ocorrendo, pois há anos 
acumulam cargos no serviço 
público.          

Sindicato discute acúmulo de cargo com a categoria

De acordo com explicações 
da advogada Adriana Palmer, 
duplo vínculo ou acúmulo de 
cargo é a possibilidade de o 
servidor público ocupante de 
cargo, emprego ou função 
possui r  out ra  matr ícula , 
quando houver compatibili-
dade de horários e nos casos 
permitidos pela Constituição 
Federal (artigo 37, incisos 
XVI e XVII).

A Constituição não limitou 
o número de horas trabalhadas 
pelo servidor; apenas exigiu a 
compatibilidade de horários. 
No entanto, a Administração 
Pública Federal entende que 
não pode ultrapassar 60 horas 
semanais. 

Os plantões semanais do De-
partamento Jurídico do SINTUFRJ 
(Dejur) têm atendido, em média, 
quatro servidores previamente 
agendados. A demanda por infor-
mações pelo telefone também é 
grande. Por conta disso, o Dejur 
já participou de duas reuniões de 

Sessenta horas 
I n i c i a l m e n t e ,  s e g u n d o 

Adriana, a UFRJ questionava 
a acumulação de cargos com 
base no Parecer GQ - 145/98, 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU) e algumas decisões 
proferidas pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). Mas, 
recentemente, a Pró-Reitoria 
de Pessoal editou Instrução 
Normativa firmando o enten-
dimento de que a acumulação 
só será permitida se o somatório 
das cargas horárias não ultra-
passar as 60 horas.

A exigência de comprovação 
de carga horária vale para todos 
os cargos acumulativos na forma 
da Constituição Federal, seja para 

o servidor que acumula dois cargos 
de professor, um cargo de professor 
com outro de técnico ou científico, 
dois de profissionais da saúde com 
profissões regulamentares.      

Mesmo o Ministério da Saúde 
autorizando o cumprimento de 
carga horária de 30 horas sema-
nais, essa jornada de trabalho 
ainda não foi adotada pela UFRJ, 
que exige 40 horas, totalizando 70 
horas semanais – acima do limite 
recomendado pelo Parecer da AGU, 
do Instrumento Normativo da 
UFRJ e das decisões do TCU. 

Notificações
A seção de Análise de Proce-

dimentos Disciplinares da UFRJ 
está encaminhando memorandos 

para as unidades recomendando 
que comuniquem os servidores 
a comparecerem, em 72 horas, à 
Divisão de Legislação para tratar 
da instrução relativa aos Termos 
de Auditoria.

A orientação dos advogados 
do SINTUFRJ é que os servidores 
apresentem as declarações de carga 
horária solicitada e aguardem nova 
convocação da PR-4. Se o processo 
administrativo prosseguir, o traba-
lhador terá prazo para apresentar 
defesa escrita. Quando o processo 
chegar nesta fase, a recomendação 
é para que o funcionário compareça 
imediatamente no Sindicato para o 
Dejur dar prosseguimento ao prazo. 

A advogada Mara Vasquez 
lembra que o servidor que não 

acumula cargo público não 
precisa comprovar carga horária, 
somente o vínculo privado (se 
houver).  

O que é possível 
Adriana reafirma que a 

Constituição permite a acumu-
lação dos cargos acumuláveis 
desde que haja compatibilidade 
de horários. A interpretação da 
Administração Pública limita 
em 60 horas. Na Justiça Federal 
do Rio de Janeiro e no Tribunal 
Regional Federal (TRF) da 2ª 
Região, o entendimento sobre 
essa matéria não é consenso. Há 
juízes de determinadas turmas 
que concordam com essa limi-
tação e outros não. 

Saiba mais sobre acúmulo de cargo

orientação à categoria: uma na 
sede do Sindicato e esta no audi-
tório Samira Mesquita.

Orientação
As advogadas Adriana e Mara 

lembram aos servidores que, no 
momento, apenas estão apresen-

tando as declarações exigidas 
pela Administração Central, 
mas que, se necessário, deverão 
retornar para apresentação de 
defesa escrita individual.    

As declarações apresentadas 
pelos servidores são de carga 
horária. Estas servirão de do-

cumento para comprovar a 
compatibilidade de horários. 
Caso o servidor receba uma 
segunda convocação com prazo 
para apresentar defesa escrita, 
deve procurar imediatamente 
o Departamento Jurídico do 
SINTUFRJ.

Fotos: Emanuel Marinho

A COORDENADORA do SINTUFRJ Noemi e as advogadas Mara e Adriana esclareceram dúvidas sobre acúmulo de cargo



2011 é o ano Internacional 
dos Afrodescendentes, por procla-
mação da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, e uma oportu-
nidade única para redobrarmos 
esforços na luta contra o racismo, a 
discriminação racial, a xenofobia e 
outras formas de intolerância que 
afetam as pessoas de ascendência 
africana em toda parte.  

“Este é o ano para reconhecer 
o papel das pessoas de ascendên-
cia africana no desenvolvimento 
global e para discutir a justiça 
para atos discriminatórios cor-
rentes e passados que levaram 
à situação de hoje”, afirma 
Mirjana Najcevska, presidente 
do Grupo de Trabalho das Nações 
Unidas de Peritos sobre Pessoas 
de Ascendência Africana.

Cerca de 150 milhões de 
pessoas que se identificam como 
de ascendência africana vivem 
na América Latina e no Caribe. 
Mas muitos outros milhões ha-
bitam outras partes do mundo, 
fora do continente africano. Ao 
proclamar o Ano Internacional, 
a comunidade internacional está 
reconhecendo que as pessoas de 
ascendência africana representam 
um setor específico da sociedade, 
cujos direitos humanos devem ser 
promovidos e protegidos.

SINTUFRJ celebra a Consciência Negra
O principal objetivo do Ano 

Internacional é aumentar a cons-
ciência dos desafios que as pessoas 
de ascendência africana enfren-
tam. O racismo obsceno que foi 
base do comércio de escravos e da 
colonização ainda ressoa hoje. Ele 
se manifesta de diversas maneiras, 
às vezes inconscientemente, como 
preconceito contra as pessoas com 
pele negra.

Homenagem a Zumbi 
Em 9 de janeiro de 2003, 

o Projeto de Lei nº 10.639 foi 
aprovado e 20 de novembro pas-
sou a ser celebrado como o Dia 
da Consciência Negra. A escolha 
da data homenageia o líder do 
Quilombo dos Palmares, Zumbi, 
que morreu a 20 de novembro 
de 1695. É importante se manter 
viva em nossa memória essa 
figura histórica. Não somente a 
imagem do líder, como também 
sua importância na luta pela 
libertação dos escravos, concre-
tizada em 1888.

A mesma lei também tornou 
obrigatório o ensino sobre a his-
tória e a cultura afro-brasileira. 
Com isso, professores devem inserir 
em seus programas aulas sobre os 
seguintes temas: História da África 
e dos africanos, luta dos negros no 

Brasil, cultura negra brasileira e o 
negro na formação da sociedade 
nacional.

A criação desta data foi 
importante porque chama à 
conscientização e reflexão sobre 
a importância da cultura e do 
povo africano na formação social 
nacional. A história oficial não 
registra, mas os negros africanos 
colaboraram muito nos aspectos 
políticos, sociais, gastronômicos 
e religiosos do Brasil. 

E a homenagem a Zumbi foi 
mais que justa, pois este persona-
gem histórico representa a luta 
do negro contra a escravidão, no 
período Colonial. Ele morreu em 
combate defendendo seu povo e 
sua comunidade. Os quilombos 
representavam uma resistência 
ao sistema escravista no país.

Tratar com seriedade  
Atualmente, não se celebra 

apenas o 20 de novembro; todo 
o mês de novembro é dedicado à 
Consciência Negra. Pelo país afo-
ra são realizadas manifestações 
políticas e culturais. Há ainda a 
preocupação em não permitir que 
a data seja folclorizada, pois ela 
deve servir como um momento de 
conscientização e reflexão sobre 
as nossas raízes, história, cultura. 

Convidamos você a se unir ao Sindicato nesta 
celebração, que constará de debate, música, dança, 
café da manhã típico e muito axé.

Venha celebrar o mês 
da Consciência Negra

2011 É O ANO INTERNACIONAL DOS AFRODESCENDENTES E, NO BRASIL, NOVEMBRO É O MÊS EM QUE SE 
COMEMORA A CONSCIÊNCIA NEGRA. CONVIDAMOS VOCÊ A SE UNIR AO SINDICATO NESTA CELEBRAÇÃO

17 de novembro, quinta-feira, às 9h,
em frente à subsede do SINTUFRJ, na Praia Vermelha

Dia 17 de novembro, às 
9h, em frente à subsede da 
entidade, na Praia Vermelha

Veja a programação
10h - Café africano
11h - Abertura
11h30 - Palestra sobre empreendedorismo, 
com Geovani Harvey, da Incubadora Afro-
Brasileira
12h - Debate
13h - Almoço
14h30 – Palestra de Luciene Lacerda, do Iesc/
UFRJ
15h30 - Debate
16h40 - Cia Banto 
17h - Hip hop
17h30 - Orunmilá  

Barracas
1 - Bijuterias africanas 
2 - Roupas africanas 
3 - Artesanato africano
4 - Trança africana 
5 - Espaço Saúde do SINTUFRJ
6 - Acarajé

Companheiro e companheira
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