
Assembleia de Sindicalizados
Dia 24, quinta-feira, às 14h, no auditório Samira Mesquita (Reitoria). 
Pauta: escolha de delegados à plenária estatutária da Fasubra, dias 25 e 26, 
em Brasília. 

Ato pela oficialização das 30 horas
Dia 24, quinta-feira, no Conselho Universitário (segundo andar do prédio 

da Reitoria).
Vamos cobrar uma resposta do reitor.
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A Festa Continua

Linha Amarela para, dá nó no trânsito do Rio e 
adia show do Revelação no Fundão

Incêndio em um ônibus no Túnel da Covanca na quinta-feira causa interdição da Linha 
Amarela e paralisa o trânsito na cidade. Vias só foram reabertas na manhã de sexta-feira. 
Relatos davam conta de motoristas retidos por horas nos engarrafamentos. Em meio à 
confusão, o Grupo Revelação, preso no trânsito em Jacarepaguá, não conseguiu chegar 
ao Fundão no horário previsto para show contratado pelo SINTUFRJ para a festa da 
categoria. O Fundão também sofreu reflexos dos problemas na cidade. Página 5

A Festa ContinuaA Festa Continua

A festa organizada pelo SINTUFRJ para a categoria no 
dia 8 já estava linda e a todo o vapor – com uma organização 
impecável em termos de segurança e infraestrutura, ambiente 
alegre, de confraternização com familiares e amigos, sorteio de 
brindes e o pagode do grupo Tá Ligado – quando aconteceu 
o inusitado: o trânsito do Rio parou no fim da tarde por causa 
de um acidente na Linha Amarela. O mega engarrafamento 
retardou muito a chegada de parte do Grupo Revelação. E 
um temporal deixou os equipamentos de luz e som totalmente 
molhados. Por medida de segurança, a direção do SINTUFRJ 
adiou o show.

Mas não vamos deixar o moral cair. Nossa homenagem à 
categoria vai prosseguir. A festa continua e todo mundo tem 
que estar lá. O próximo show com o Revelação será nesta 
terça-feira, dia 13, a partir das 16h, no mesmo local, o pilotis 
da Reitoria. Páginas 4 e 5

Atenção: O acesso à área do show será controlado: só 
poderá ser feito pelos sindicalizados mediante apresentação 
da carteira funcional e do contracheque. 

A abertura do evento será a partir das 15h30. O grupo Tá 
Ligado se apresenta às 16h, e o grupo Clareou, às 17h. O 
show do Grupo Revelação começa às 18h30. 

Não haverá mais distribuição de bebidas.
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Editorial Nossos direitos

Providencie a 
certidão junto 
ao INSS

Em nossos plantões verifica-
mos que muitos servidores deixam 
para fazer a averbação de tempo de 
contribuição em atividade labora-
tiva anterior ao ingresso no serviço 
público quando já está muito pró-
ximo de ingressar com o pedido de 
concessão de aposentadoria.

Já nos deparamos com muitos 
servidores em situações desespera-
doras por estarem precisando com 
urgência da certidão que deve ser 
emitida pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS) para 
comprovar tempo de contribuição 
na iniciativa privada, por exemplo, 
para a devida averbação e conta-
gem para fins de aposentadoria no 
serviço público, sem, contudo, obter 
o sucesso  pretendido na via admi-
nistrativa.

É importante lembrar que 
o INSS está levando meses para 
a simples emissão de certidão de 
tempo de contribuição. Além disso, 
o processo administrativo instaura-
do com o pedido da certidão pode 
exigir documentos complemen-
tares, como declaração atual da 
empresa constante na CTPS, infor-
mando que o vínculo empregatício 
realmente existiu (ignorando o 
documento público que é a CTPS).

Na maioria das vezes, a em-
presa não existe mais e nesse mo-
mento a caminhada começa a 
ficar ainda mais complicada, pois 
o servidor que deveria se dirigir à 
empresa deverá procurar a massa 
falida para ter acesso aos docu-
mentos através do responsável pelo 
espólio da empresa e isso pode levar 
muito tempo.

Quando o responsável não é 
encontrado ou quando a empresa 
não fez as devidas contribuições, 
essa caminhada administrativa 
não tem êxito e o servidor se vê obri-
gado a procurar as vias judiciais, 
tanto para tomar as providências 
cabíveis em relação ao INSS quan-
to em relação à empresa. Repeti-
mos: isso leva tempo!

Portanto, alertamos que os ser-
vidores que trabalharam na inicia-
tiva privada ou foram empregados 
públicos antes do ingresso na UFRJ 
devem começar a providenciar a 
certidão de tempo de contribuição 
junto ao INSS, independente do 
momento em que esteja, se já pres-
tes a se aposentar ou não. 

Em seguida, procedam na de-
vida averbação, fazendo com que 
esse aspecto da sua vida funcional 
já esteja organizado para um futu-
ro sem problemas ou contratempos 
num momento que deve ser de 
comemoração pelo sentimento de 
dever cumprido: a aposentadoria.

Um feliz 2012... com esperança, unidade e luta
Em poucas semanas, 2011 

chega ao fim. Em breve, o Jornal 
do SINTUFRJ publica o tradicional 
balanço do ano. E não é preciso 
muito esforço para lembrar que, no 
que toca às nossas reivindicações, foi 
um ano marcado por desafios, por 
disputas e muita, muita luta. 

Saltam aos olhos momentos 
como os embates com o governo, 
que ignorou a greve da categoria e 
nos empurrou para mais um ano 
sem reajuste, agravando o fato de 
termos a pior tabela remuneratória 
do serviço público. 

O governo também levou a cabo 
seu projeto de criação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, 
que pode favorecer a privatização 
dos HUs, mesmo com toda resistên-
cia da sociedade civil organizada. 
Para piorar, o Ministério do Plane-
jamento apresentou projetos – que 

tramitam no Congresso – que redu-
zem salários e adicionais. 

Mas nós não ficamos parados. 
Foi um ano de muita mobilização. 

Além da nossa greve, nos orga-
nizamos para debater nossa carrei-
ra, trazendo à UFRJ especialistas de 
todo o país e reunindo a categoria 
para planejarmos nossa luta por 
uma nova carreira. 

Mobilizamos a categoria e co-
memoramos a conquista histórica 
da oficialização da jornada das 30 
horas para a área de enfermagem e 
o estudo da extensão do direito para 
os demais trabalhadores de turno 
ininterrupto dos HUs.

Organizamos os trabalhadores do 
Hospital Universitário que se assustam 
com cada movimentação dos pilares 
do prédio em obras e cobram condi-
ções de trabalho. Conseguimos que 
fossem ouvidos e obtivemos o com-

promisso público da direção com o 
atendimento às reivindicações.

Mas no fim do ano, como se 
não bastasse, tivemos mais uma 
surpresa, dessa vez na UFRJ: o Mi-
nistério do Planejamento recomen-
dou cortes e redução de adicionais 
de cerca de 6 mil servidores ativos, 
aposentados e pensionistas.

Por fim, o governo investe con-
tra dirigentes e servidores da UFRJ, 
acusando de irregularidades ini-
ciativas para cumprir a política de 

expansão tão importante para o 
governo Lula.

Isso dá a dimensão das lutas 
que teremos pela frente. E mais 
uma vez nós estaremos lá, na frente 
de combate, mobilizando a catego-
ria para a reação e avançando, pas-
so a passo, nas conquistas.

Portanto, vamos reunir energias 
e buscar a unidade, superando as di-
vergências que são mínimas diante 
do inimigo maior e dois embates 
que se avizinham no próximo ano.

Notas de falecimento

O ano termina e as festas tomam o campus. No dia 2, no Espaço Cul-
tural, foi a vez da festa dos Amigos do HU, animada pelo som do grupo Tá 
Ligado 

Festa dos Amigos do HU

Lamentamos informar o 
falecimento de Sandra Maria 
Gomes Miranda no dia 29, víti-
ma de parada cardíaca, aos 54 
anos. Servidora aposentada, foi 
chefe do Departamento Pessoal 
da Escola de Belas Artes. Traba-
lhou por muito tempo no Setor 
de Pagamento. Deixa três filhos,  
marido, o técnico-administrativo 

da Faculdade de Medicina, Rubens 
Luís Miranda. O enterro foi no ce-
mitério de Inhaúma. A Missa de 
Sétimo Dia foi na Igreja da Vila Mi-
litar. Os amigos de trabalho deixam 
a mensagem de que Sandra deixará 
muitas saudades entre aqueles que 
conviveram com ela.

Informamos também o fale-
cimento de Luiz Carlos de Quei-

roz Correia, profissional da Seção 
de Ensino da Decania do CT, no 
dia 27, aos 58 anos, de infarto do 
miocárdio.  Os amigos Daianne, 
Eliane e Roberto Lemos deixam 
esta mensagem: “E nosso amigo 
se foi. Talvez tenha partido do jeito 
que mais gostaria: sem alarde, sem 
despedidas, simples como foi seu 
caminhar (...) Felizes aqueles que 

foram escolhidos por ele como 
amigos”.

Ex-companheiros de tra-
balho e amigos de Therezinha 
Athayde, que durante 30 anos 
atuou como médica do IPPMG, 
cumprem a dolorosa tarefa de 
informar a morte da aposentada, 
ocorrida no dia 13 de outubro, 
em consequência de um câncer. 

Horário de funcionamento em janeiro: 
Manhã: 9h as 12h
Tarde: 14h as 17h
De segunda a sexta-feira

Serão oferecidas 120 vagas. O Edital 2012 pode ser consultado
na página do SINTUFRJ. Mas fique atento ao calendário:
Pré-inscrição (somente pela internet)
- 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.
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MOVIMENTO

Sindicato trata das reivindições 
internas da categoria com PR-4

O SINTUFRJ e a Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4) reuniram-se dia 5 
de dezembro para continuar o pro-
cesso de desdobramento da pauta 
interna de reivindicações.  Além dos 
pontos constantes na pauta, outras 
demandas surgiram desde a greve, 
como a ameaça de extinção das 
rubricas que tratam da Diferença 
Individual (DI) e Vantagem Pes-
soal (VP), as quais o Sindicato vem 
também procurando solução com 
a Administração Central. 

Esta foi a primeira reunião 
para tratar das demandas da cate-
goria levantadas na greve.  A pró-
xima reunião está marcada para o 
dia 19 de dezembro, segunda-feira,  
às 11h, em local a ser ainda defi-
nido. Nesta primeira reunião foram 
definidos a Comissão Institucional 
das 30 horas e o Grupo de Trabalho 
da DI e VP.  A Comissão Institucio-
nal é responsável por fundamentar 
os argumentos para a extensão das 
30 horas para o conjunto dos tra-
balhadores dos hospitais que fun-
cionam em regime ininterrupto. O 
SINTUFRJ indicou três representan-
tes: um integrante da direção, Luiz 
Afonso Mariz e Quintino Silveira de 
Souza.  Pela Reitoria, o represen-
tante é o superintendente  de Pesso-
al, Agnaldo Fernandes.

O Grupo de Trabalho da DI e VP 
é fruto de decisão do Consuni e foi 
estabelecido para levantar as infor-
mações e os elementos necessários 
que permitam a efetiva identifica-
ção das situações que geraram as 

Quatro representantes da ca-
tegoria participaram da Plenária 
Nacional da Fasubra nos dias 9, 
10 e 11 de dezembro, em Brasília, 
sendo três da base e um da direção 
sindical.

Foram delegados os seguin-
tes companheiros: Jorge Ignácio, 
Rafael Medeiros e Rodrigo Araujo 
Mello, pela base; e Gerly Miceli, 
pela direção do SINTUFRJ.

Os delegados foram eleitos na 
assembleia realizada no dia 6 de 
dezembro, no auditório Samira 
Mesquita. A assembleia foi  instala-
da em segunda chamada, às 15h, 
por falta de quórum. 

remunerações apontadas no rela-
tório da auditoria do Ministério do 
Planejamento, garantindo o pro-
cesso legal de ampla defesa se for 
o caso.  Este grupo de trabalho foi 
apresentado pelo pro-reitor de Pes-
soal, Roberto Gambine, na sessão 
do Conselho Universitário de 8 de 
dezembro  e é formado por Maria 
Tereza Ramos, André Chagas, Mu-
rilo de Carvalho, Eduardo Nazaré e 
Pedro Manuel Silveira. Sua forma-
ção e objetivo serão publicados no 

Boletim da UFRJ. 
Saúde do Trabalhador

O SINTUFRJ solicitou escla-
recimentos à Pró-Reitoria sobre  
sua movimentação em relação 
a projetos que estão em anda-
mento na universidade, como a 
Proposta de Desenvolvimento de 
Saúde do Trabalhador no CCMN 
e o Sistema Integrado de Atenção 
à Saúde do Servidor (Siass). Após 
a apresentação do pró-reitor Ro-
berto Gambine sobre o Siass a di-

reção deixou claro que é necessá-
rio e urgente que a universidade 
desenvolva uma política de saúde 
do trabalhador. E que esta políti-
ca seja construída com a ampla 
participação dos trabalhadores, 
que não seja mais um projeto de 
cima para baixo e que acaba não 
tendo continuidade. Foi acertado 
então que acontecerá ainda no 
primeiro trimestre do próximo 
ano um seminário de saúde do 
trabalhador.

Docentes aposentados
A PR-4 acatou o recurso do 

SINTUFRJ para manter os cálculos 
da vantagem do artigo 192 do RJU 
para os professores aposentados e 
pensionistas que são filiados ao 
Sindicato. Eles também sofreram 
o impacto do relatório da audi-
toria do Ministério do Planeja-
mento. Segundo o pró-reitor, está 
sendo feito o levantamento, e tão 
logo esteja pronto será submetido 
à Procuradoria da UFRJ.

Cortes nos salários
Andifes adere ao pedido 
de ampla defesa

A Andifes – Associação Nacional dos Dirigentes das Ifes 
–, em ofício ao MEC, solicitou que o ministério interceda 
junto ao MPOG pela prorrogação do prazo do cumprimento 
das recomendações de corte feitas pelo comunicado do Pla-
nejamento para possibilitar a ampla defesa. 

Segundo o pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine, a 
medida é fruto da ida da Reitoria da UFRJ à Brasília, de pos-
se da resolução do Conselho Universitário sobre a ameaça 
de corte de até 60% dos salários de cerca de 6 mil servidores 
da UFRJ. 

De acordo com a resolução aprovada no Consuni dia 24 
de novembro, a Administração Central não deverá proceder 
a qualquer redução ou corte de salário sem o processo legal 
que garanta ampla defesa.

Participação 
na plenária da 
Fasubra

Leia a íntegra do Ofício da Andifes nº 364/2011 
Brasília, 2 de dezembro de 2011.
Senhor Secretário,
Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, informo que de acordo com CO-

MUNICA SIAPE nº 547973, de outubro de 2011, cópia anexa, o MPOG adotará, a partir 
da folha de pagamento de janeiro de 2012, restrições no SIAPE a exclusão das rubricas 
denominadas VANT PES ART 5 DEC 95689/88 AT, para os servidores ativos e VANT PES 
ART 5 DEC.95689/88 AP para os aposentados e instituidores de pensão.

Estas rubricas foram constituídas a partir da implantação da Lei nº 7.596/1987 e 
Decreto nº 94.664/87 que cuidou de normatizar o PUCRCE, com o objetivo de evitar 
redução do vencimento básico a partir da data do enquadramento.

Entretanto, considerando o acúmulo de trabalhos característicos das Ifes em finais 
de ano e a obrigatoriedade de garantir a todos os envolvidos o exercício do direito da 
ampla defesa e do contraditório, a Andifes solicita a intervenção dessa Secretaria junto 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no sentido de que seja prorrogado 
o prazo estabelecido para cumprimento das determinações do referido COMUNICA.

Atenciosamente,  Reitor João Luiz Martins, Presidente da Andifes.
Ao
Secretário Luiz Cláudio Costa
Secretaria de Educação Superior (SESu) Ministério da Educação (MEC) 
C/C: Secretário Duvanier Paiva Ferreira (SRH/MPOG) 

DIRIGENTES do SINTUFRJ se reúniram com o pró-reitor de Pessoal, o superintendente de Pessoal e técnicos da PR-4

Foto: Emanuel Marin ho
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FESTA

O encerramento da festa de fim 
de ano do SINTUFRJ com o show do 
Grupo Revelação só foi adiado. Ele 
continua nesta terça-feira, a partir 
das 16h, no mesmo lugar, pilotis 
da Reitoria. Serão ainda sorteados 
cinco prêmios, pois no dia 8 foram 
distribuídos 95 aos sortudos presen-
tes. Para quem iria ter só uma festa, 
agora haverá outra. E a festa conti-
nua...contamos com todos lá.

Mais uma vez a categoria dos téc-
nicos-administrativos em educação 
mostra sua capacidade de suplantar 
a adversidade e prova sua solidarie-
dade nos momentos difíceis. A grande 
maioria presente à festa, e que resistiu 
ao temporal com alegria e tenacidade, 
soube compreender a decisão tomada 
pela direção do SINTUFRJ de adiar o 
show do Grupo Revelação diante dos 
problemas ocorridos. 

A festa de fim de ano do SINTUFRJ 
é uma tradição que está no sangue dos 
funcionários da UFRJ. Os imprevistos 
acontecem e na data determinada, 
8 de dezembro,  um incêndio de um 
ônibus na Linha Amarela paralisou a 
cidade, impedindo que parte do Gru-
po Revelação chegasse ao Fundão. 
Aliado a isso, os equipamentos foram 
molhados pelo temporal que caiu por 
volta das 19h30 o que comprometeu 
a segurança diante do risco de um 
curto-circuito.

A decisão
Não foi uma decisão fácil para a 

direção ter de adiar o show, mas ela 
foi tomada com coragem e cons- 

ciência para resguardar o pa-
trimônio mais precioso do SINTU-
FRJ: seus trabalhadores. Já eram 
20h30, palco encharcado, quando 
os diretores subiram para anunciar 
o adiamento. “Foi  a única decisão 
possível para garantir o ambiente de 
confraternização e que preservasse a 
festa” , disse a coordenadora-geral 
Neuza Luzia.

“É nosso interesse que esse show 
tivesse dado muito certo. E aí com-
panheiros, nós demos um belíssimo 
exemplo de companheirismo aqui: 
cantando, dançando e esperando pa-
cientemente o show. E continuaremos 
a ser solidários para manter o espírito 
de confraternização que estava colo-
cado e entender o que aconteceu. Tive-
mos dois problemas. Tá tudo parado 
no Rio, pois um ônibus pegou fogo na 
Linha Amarela e uma parte do grupo 
não conseguiu chegar, ainda estão 
presos no trânsito. O outro problema 
é que a chuva de vento molhou os 
equipamentos,  afetando a segurança 
caso liguemos os equipamentos no 
momento em que o grupo chegar. A 
solução que encontramos é a de que 
não é possível nos mantermos aqui 

Novo show com Revelação 

esperando o grupo que ainda está no 
meio da Linha Amarela”, explicou 
Neuza, anunciando o adiamento e 
informando que o pró-reitor de Pes-
soal, Roberto Gambine, autorizou a 
manutenção do palco montado. A 
coordenadora-geral, Noemi Andrade, 
que integra a Divisão de Segurança 
da UFRJ, reforçou a preocupação com 
a segurança dos participantes da festa. 

Roberto Gambine, que também 
subiu ao palco, afirmou de que era 

APESAR do temporal, que invadiu a área e molhou equipamentos, cobertos às pressas, o público permaneceu animado 
com o som do grupo Tá Ligado, até que, por segurança, a diretoria decidiu transferir o show do Revelação

testemunha de todo o esforço feito 
para a realização do show, mas que 
acabou não podendo ser realizado. 
“Não vale a pena corrermos risco 
em função do show. Essa decisão foi 
tomada com muita dificuldade e só 
foi tomada para garantir a seguran-
ça de todos nós”, afirmou Gambine.

Nó no trânsito do Rio
Um incêndio num veículo que 

seguia para a oficina (sem pas-

sageiros) no meio da tarde do dia 
8, no Túnel da Covanca, deixou a 
Linha Amarela fechada por mais de 
três horas, nos dois sentidos (Barra 
e Fundão).  O fogo afetou o sistema 
elétrico e a iluminação do túnel e a 
fumaça invadiu a galeria ao lado. 

Mesmo com a liberação de al-
gumas pistas, os reflexos no trânsito 
seguiram até o fim da noite, não só 
na Linha Amarela, como em seus 
acessos e em algumas das princi-

pais vias da cidade, como a Linha 
Vermelha e as Avenida Brasil, Ayrton 
Sena, Dom Hélder Câmara, Radial 
Oeste. A via só foi totalmente libera-
da no dia 9.

A Prefeitura e a Lamsa (con-
sórcio que administra a via) se 
reuniram para avaliar a situação 
e propor mecanismos de atuação 
para casos que, de acordo com a 
Companhia de Engenharia de Trá-
fego, afetaram a cidade inteira.

Mensagem do 
Xande 
“Alô, galera do SINTUFRJ.

Devido ao problema que teve na  
cidade com o acidente na Linha Ama-
rela, não tivemos condições de chegar 
no evento. Mas na próxima terça-fei-
ra, a partir das 16h, estaremos cum-
prindo a nossa parte com vocês. Para 
a gente, além de ser uma obrigação, é 
uma grande satisfação estar confrater-
nizando com vocês, certo? Estaremos 
aí sem falta na próxima terça, a partir 
das 16h.” 
Xande de Pilares, Grupo Revelação

será nesta terça-feira
Fotos: Emanuel Marinho

Fotos: Orbino CosmeFoto: Internet
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FESTA

Família e amigos em clima de alegria
Já não é preciso fazer pro-

paganda da festa de fim de ano 
do SINTUFRJ. Para a do dia 8 de 
dezembro, 2.500 sindicalizados 
se inscreveram para poder ficar 
na área reservada no pilotis da 
Reitoria, receber tíquetes de re-
frigerante ou cerveja, participar 
do sorteio de prêmios e ver o 

Cláudia Madalena Pinto Soares (à es-
querda), filha de Evangelina Pinto (téc-
nica de enfermagem do IPPMG, à direita, 
ao fundo), veio também no ano passado. 
“A festa é sempre boa e o pessoal precisa 

A mesa das meninas do IPPMG pegou 
fogo. Muita alegria e salgadinhos à mesa, 
encomendados especialmente para a con-
fraternização. “Nós somos da Unidade de 
Pacientes Externos (UBE). O Sindicato nos 
seduziu a estar aqui. A festa está muito boa 
e bem organizada. É muito importante estar-
mos juntos nesse momento de confraterniza-
ção. A gente trabalha muito lá lidando com 
crianças, é muita responsabilidade. Então 

Ivete Rodrigues, 72 anos, aposentada 
estava doente ano passado, mas este ano 
veio com tudo. Estava com seu pessoal da 
Reitoria. “Adoro as pessoas da Direção. O 
Sindicato é muito bacana comigo em tudo 

95 sortudos

Sugestões

show do grupo escolhido para o 
encerramento da festa. Cada um 
teve direito a levar um acompa-
nhante.

Este ano pulseiras foram 
distribuídas para separar os ins-
critos do público flutuante. Toda 
uma infraestrutura foi montada 
para garantir uma festa tranqui-

la, com seguranças específicos, 
grades de separação,  alimenta-
ção e banheiros externos a área 
do show. Tudo muito organiza-
do. O pessoal não perdeu tempo, 
se esbaldou. Brindou, comeu, 
dançou e não teve chuva que 
desanimasse a galera, pois o 
grupo Tá ligado manteve a tem-

peratura em alta. Houve gente 
que chegou em casa com os pés 
doendo. Imagina se tivesse tido o 
Revelação, então!

Confraternização
No início da tarde, amigos 

e famílias já ocupavam as me-
sas, reservando seus lugares, 

para a realização de uma bela 
confraternização. Grupos intei-
ros, como o pessoal do Institu-
to de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG) 
ou aposentados com seus netos 
curtiram o som do DJ e do grupo 
de Pagode Tá Ligado. A grande 
maioria curtiu muito. 

tem a hora de relaxar”, declarou Rita Lima, 
chefe da Enfermagem.

“Venho todos os anos à festa. Cada vez é 
melhor. Este ano a organização então está 
mil maravilhas. Espero esse ano ganhar al-
gum prêmio”, disse Marinete Machado, re-
cepcionista da UBE, que em 2012 se aposen-
tará. Sua colega, a recreacionista Ademilza 
Motel, foi pela primeira vez à festa e teve mais 
sorte. Acabou sendo sorteada.

que preciso. Só tenho que parabenizá-lo. 
Vou fazer 48 de universidade (ainda faço 
uns trabalhinhos). Adoro o Revelação. 
Moro em Sepetiba e vou em tudo o que é 
pagode”.

se divertir”. A família unida aproveitou a 
festa. Os aposentados Julio Rodrigues e 
Dulce da Silva participaram pela primei-
ra vez. Com os netos, estavam gostando 
da festa.

Este foi o número de prêmios que fo-
ram parar nas mãos dos sortudos da festa. 
TV LCD, DVDs karaoquê, tablets, GPS, home 
theather, netbooks, faqueiros, entre outros 
presentes foram distribuídos no sorteio. Res-
salte-se que nenhum diretor do SINTUFRJ 
foi brindado com um presente este ano.

A cobiçada LCD de 32 polegadas foi 
parar nas mãos do chefe da seção de Ar-
quivo e Protocolo do HU, Marcelo Ventura 
(à esquerda). A secretária da Prefeitura, 

Vanira Oliveira, levou um netbook. Lucia-
na Ferreira Machado, bibliotecária do Pro-
grama de Engenharia Oceânica da Coppe, 
ganhou um tablet.

Só ganhou o prêmio quem estava pre-
sente na festa e se apresentou após três 
chamadas pelo mestre de cerimônias. A 
pessoa, após confirmar seu nome com 
a organização, levou o papel do prêmio 
para retirá-lo na sede do SINTUFRJ pos-
teriormente.

É muito  di f íc i l  agradar  a  todos , 
a inda mais  no universo divers i f i -
cado dos  t rabalhadores  da UFRJ . 
Por  i sso ,  regis t ramos as  cr í t icas 
e  sugestões  também dadas  ao jor-
nal .  “A cerveja  podia ser  de  me-
lhor  marca.  E aí  você  tem de optar 

por  cerveja  e  água ou re fr igerante 
e  água.  Podia equi l ibrar  melhor 
i sso”,  af i rmou Bernadete  Lima, 
técnica de  enfermagem do HU.  Sua 
colega,  Luci léa Pena,  reclamou 
que poderia  haver  também ofer ta 
de  comida. 

Fotos: Emanuel Marinho
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Uma festa no dia 21 de novem-

bro, com hasteamento de bandeira, 
música ao vivo, distribuição de ca-
chorro-quente, algodão doce, picolé e 
maçã do amor marcou a inaugura-
ção da Praça dos Poetas, que fica na 
entrada da Faculdade de Letras. 

O evento comemorou os 26 anos 
de fundação do prédio da Faculdade 
de Letras, na Cidade Universitária, 
e homenageou os trabalhadores e 
ex-estudantes que participaram do 
processo de transição da unidade, que 
saiu da Avenida Chile, no Centro da 
Cidade, para a Ilha do Fundão.  

Com a iniciativa, a diretora Eleo-
nora Ziller visou também avivar a  
ambientação histórica da Faculdade 
de Letras, através da recriação da pra-
ça, que é um espaço público e demo-
crático, aberto à difusão de atividades 
artísticas e culturais, possibilitando a 
integração da comunidade universi-
tária como um todo.

A festa foi animada pelos músicos 
e cantores Marcos Valente (Chapéu 
da Ilha) e Marcos Costa (Cadeg), que 
apresentaram repertório variado da 
MPB. A Divisão de Segurança da UFRJ 
(Diseg) contribuiu para que houvesse 
o hasteamento da bandeira brasileira.      

Consuni apoia reitor que é alvo da CGU  
A sessão do Conselho Universi-

tário (Consuni) do dia 8 de dezem-
bro aprovou moção de solidarieda-
de ao reitor Carlos Levi, que é alvo 
de dois processos administrativos 
disciplinares abertos pela Contro-
ladoria-Geral da União (CGU). O 
primeiro é pela contratação irre-
gular de mão de obra, e o segundo 
por irregularidades nos convênios e 
contratos assinados com o Banco 
do Brasil.

Carlos Levi entregou ao Consuni 
esclarecimentos por escrito sobre os 
procedimentos administrativos que 
geraram os processos, como tam-
bém se pronunciou indignado pela 
falta de “sensibilidade e pouco co-
nhecimento manifestado pela CGU 
na avaliação de questões importan-
tes e de grande repercussão para a 
administração universitária”. 

O reitor afirmou que “não se 
afastará da certeza e solidez dos 
seus argumentos”,  e acrescentou: 
“Além da inconsistência e fragi-
lidade das acusações imputadas, 
há ainda flagrantes violações a 
alguns aspectos formais relevantes 
na condução destes procedimen-
tos administrativos disciplinares: a 

competência legal para investigar 
ações do reitor da UFRJ é exclusiva 
e indelegável do ministro da Edu-
cação; os prazos foram excessivos 
e ultrapassaram os limites legais 
estabelecidos, entre outras. Mas 
mantenho-me firme e sereno na 
condução da minha defesa, princi-
palmente porque estou convicto de 
que atuei nos limites do espaço da 
autonomia universitária, sempre 
respeitando orientações e diretrizes 
decididas pelos nossos conselhos 
superiores e, portanto, alinhadas 
com os interesses maiores da nossa 
universidade”.

Defesa
Em relação à contratação de 

mão de obra terceirizada, o reitor es-
clarece que “é uma prática comum 
não apenas nas universidades fede-
rais, mas também em muitos outros 
órgãos da administração pública 
federal”.

Sobre a segunda acusação, in-
forma que “o Banco do Brasil ce-
lebrou a partir de 2005 convênios 
com prazo anual disponibilizando 
recursos para apoio a várias inicia-
tivas de interesse da UFRJ, inclusive 

a construção do nosso Restaurante 
Universitário Central. A partir de 30 
de agosto de 2007, o apoio do Banco 

do Brasil tomou a forma de contrato 
com duração de cinco anos, no qual 
a gestão e execução dos recursos 

Muitos sindicalizados têm 
apresentado dúvidas e incertezas 
diante da aprovação da lei que au-
toriza o governo a criar a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH). Por isso, na próxima 
edição vamos abordar novamente 
os passos da tramitação necessária 
para a sua contratação por parte de 
hospitais universitários. Mas a co-
ordenação do SINTUFRJ alerta que 
não existe ainda nenhum prazo 
para implantação da empresa, que, 
além de tudo, tem que ser objeto de 
discussão e deliberação nos conse-
lhos universitários. Ou seja, não é 
um processo que se resolva em um 
ou dois meses.

Letras inaugura a Praça dos Poetas
Nota

EBSERH: sem 
precipitação

O conselheiro João Graciano, 
do CCMN, foi o primeiro a propor 
uma moção de apoio à Reitoria e a 
todos os envolvidos. 

“Um verdadeiro absurdo”, 
avaliou Roberto Medronho, concor-
dando com a proposta de Graciano: 
“Procedimentos como este ferem 
não apenas a autonomia universi-
tária ou decisões dos colegiados mas 
todo o corpo social da UFRJ.”

“Absurdo”, disse Alcino Câma-
ra, avaliando que, na verdade, se 
trata de uma luta política. Eleonora 
Ziller classificou de violência contra 
a vida universitária e comentou 
que é preciso uma atitude enérgica 
contra a onda de e-mals anônimos 
com acusações a professores, fun-
cionários e dirigentes que minam a 
vida universitária: “Está na hora da 
Polícia Federal entrar em campo”.

 Nilson Theobald, coordenador 
de Educação do SINTUFRJ e repre-

ficaram sob a responsabilidade da 
Fundação Universitária José Bonifá-
cio (FUJB)”.  

Conselheiros protestam contra procedimentos da CGU
sentante técnico-administrativo, ava-
liou que este é mais um da sequencia 
de ataques à autonomia da universi-
dade.  Ele lembrou que a contratação 
de prestadores de serviço é feita para 
que a universidade funcione adequa-
damente com verbas orçadas para esse 
fim.  “Nada ilegal foi feito”, diz ele, 
identificando um padrão de ataque 
à autonomia por parte do governo, 
como fez com a criação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EB-
SERH) e o corte nos salários de servido-
res ativos, aposentados e pensionistas.

Moção de Solidariedade
O Conselho Universitário, ao to-

mar conhecimento de acusações ao 
reitor e a outros servidores da UFRJ 
produzidas por procedimentos admi-
nistrativos disciplinares instaurados 
pela Controladoria-Geral da União 
(CGU), vem manifestar sua solidarie-
dade e apoio ao reitor e demais servi-

dores envolvidos, na convicção de 
que a seu tempo serão devidamente 
esclarecidas às questões apontadas 
nestas acusações.

Tem este Conselho a certeza de 
que estes servidores pautaram sua 
conduta no sentido da defesa da 
instituição e do interesse público, 
sem medir esforços para manter o 
funcionamento regular da institui-
ção e sua necessária expansão, em 
consonância com a democratiza-
ção do acesso ao ensino superior de 
qualidade e demais ações necessá-
rias ao cumprimento adequado do 
papel social da UFRJ.

Por fim, este Conselho acom-
panhará com atenção os desdobra-
mentos do atual processo até o seu 
pleno esclarecimento, empenhado 
para que não se violem os princípios 
da autonomia universitária, nem se 
comprometam os legítimos interes-
ses institucionais.
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Seminário discute segurança 
nas universidades públicas

O XX Seminário Nacional de 
Segurança das Ipes (instituições pú-
blicas de ensino superior), que teve 
como tema “Segurança Universitá-
ria: garantindo a defesa do patrimô-
nio público”, foi realizado entre os 
dias 28 de novembro e 3 de dezem-
bro, em Pelotas (RS), reuniu cerca 
de 300 profissionais de todo o país. 
A delegação da UFRJ foi representa-
da por 22 companheiros. A abertura 
ocorreu na Faculdade de Agronomia 
Eliseu Maciel, no campus da UFPEL 
e teve a participação de autoridades 
universitárias e da  Fasubra. 

Além do debate amplo sobre 
os temas que aludem à categoria, 
como a necessidade de concurso pú-
blico para o cargo contra o avanço 
da terceirização, condições de tra-
balho, o aumento da violência nas 
instituições, uma política nacional 
de segurança, saúde e risco no am-
biente de trabalho, aposentadoria es-
pecial, um dos aspectos de destaque 
no encontro foi a qualidade da orga-
nização do evento. O relatório final 
com as principais reivindicações será 
encaminhado à Fasubra.

Os presentes debateram tam-
bém a organização do próximo 
encontro. A representação dos coor-
denadores nacionais e regionais, es-
colhidos para o XXI Seminário Na-
cional de Segurança das Ipes, que 
será realizado na UFPA, teve nomes 
de novatos no movimento de luta 
da categoria, como, por exemplo,  
Cliton Mendes dos Santos, vigilante 
da UFRJ.  Ele foi um dos 24 coorde-
nadores eleitos: quatro nacionais e 
20 regionais.     

Kátia da Conceição, coordena-
dora de Comunicação do SINTU-
FRJ, foi, pela segunda vez, eleita 

A seguir, o texto que Kátia 
redigiu para a abertura do 
evento:

“Há mais de 20 anos um 
pequeno grupo de vigilantes 
começou a se reunir para, jun-
tos, lutarem por melhores con-
dições de trabalho. Virou en-
contro por começar a crescer o 
movimento. Devido ao aumen-
to do número de participantes, 
tornou-se seminário, e cada 
vez mais bem organizado.

Em todo seminário é vo-
tado e aprovado o Regimento 
Interno, que dá as diretrizes 
de como será a estrutura do 
próximo evento. O movimen-

para a coordenadoria nacional. 
“Estou muito gratificada de poder 
ter feito parte da coordenação des-
te seminário em Pelotas, e mais 
recompensada em ter sido reeleita 
como coordenadora nacional do 
XXI Seminário Nacional de Segu-
rança das Ipes”, disse ela, que obte-
ve o reconhecimento pelo trabalho 
que teve neste encontro: ela traba-
lhou na organização, na recepção, 
credenciamento e no alojamento 
dos delegados.

Kátia compôs a mesa que deba-
teu, no dia 29, o tema “Segurança e 
diversidade de gênero”, com a dele-
gada Lisiane Moraes, da Delegacia 
da Mulher, em Pelotas, e as vigilantes 
Claudia e Ivanise, ambas da UFPE.

O evento foi coberto pela TV co-
munitária de Pelotas (canal 14, da 
NET) e pelo portal “olhasoaqui” na 
internet.

Opinião
“Foi um dos melhores seminá-

rios até aqui. Principalmente por 
ter o tempo todo em pauta a ne-
cessidade de concurso público para 
vigilantes, previsto na legislação, 
desmistificando a ideia de que o 
cargo está extinto ou em extinção”, 
disse Juscelino Ribeiro, membro da 
delegação da UFRJ.

Jorge Trupiano, diretor da 
Diseg, concorda: “O melhor dos 
últimos anos, sem dúvida, pela 
qualidade das palestras e diretri-
zes apontadas, como a pressão 
necessária no Congresso Nacio-
nal pelo concurso público e a 
solicitação as reitorias para que 
o conselho de reitores possa ir à 
Brasília ratificar a necessidade de 
concurso público”.

O vigilante da UFRJ Gutemberg 
Alves do Traco destacou que este foi 
o maior entre todos os encontros, 
em termos de participação, com 
representantes dos estados mais 
distantes. “O concurso público é 
a principal reivindicação. O que é 
preferível: a segurança terceirizada 

ou um corpo como o nosso prepa-
rado para atuar numa universida-
de? Essa é a grande discussão.

Segundo Gutemberg, o Jornal 
do SINTUFRJ com o registro das 
discussões do seminário “Que segu-
rança queremos”, organizado pelo 
SINTUFRJ, em novembro, foi muito 

elogiado. “O que falta é isso: discus-
são sobre o modelo de segurança 
que queremos para as universida-
des. As pessoas só veem necessidade 
de discutir segurança quando sen-
tem falta dela”, lembra o vigilante, 
apontando que segurança é, antes 
de tudo, prevenção.

Um pouco de história
to abrange nacionalmente a 
categoria de vigilantes federais 
das instituições públicas de en-
sino superior, que reivindicam 
melhores condições de trabalho, 
capacitação e realização de con-
curso público para o cargo, que 
está comprovado perante a lei 
que não está extinto.

A partir do XIV Seminário, a 
luta passou a fazer parte do calen-
dário da Fasubra, que veio somar 
com sua força política, já que é 
uma federação. E logo depois do 
XVIII Seminário, esta luta se in-
tensificou ainda mais, por conta 
da apresentação dos projetos de lei 
importantes para a categoria.

No momento, está em fase 
de finalização também, um 
plano nacional de segurança 
para que seja implementado 
em todas as universidades pú-
blicas do país. Neste contexto, o 
nosso XX Seminário Nacional 
de Segurança das Ipes, em Pe-
lotas (RS), deu continuidade à 
luta deste segmento. Um movi-
mento que não reivindica sim-
plesmente aumentos salariais. 
Mas condições e qualidade de 
trabalho e o direito à capaci-
tação, para que os vigilantes 
possam transmitir à comuni-
dade universitária a segurança 
necessária.”

Fotos: Arquivo pessoal

KÁTIA da Conceição e Ivanise (UFPE) MOMENTO de credenciamento dos delegados ao seminário 

PARTICIPANTES da palestra no Cenáculo
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O que desejo para 2012?

Dalva Albina Dominguez (à direita), 
auxiliar de enfermagem do IPPMG, ingressou 
na UFRJ em 1987. “A festa está maravilhosa”, 
disse ela, que espera, para 2012, se aposentar 
e ser feliz. “Uma mensagem para o sindicato? 
Se melhorar, estraga!”, brincou.

Rita Anjos, diretora da Divisão de 
Desenvolvimento da PR-4 (à direita), 
ingressou na UFRJ em 1988: “A festa está 
muito legal. Espero, para 2012, mais 

Katiane Castro Esteves da Silva, assistente em administração da DVDE/PR-4, DVDE, en-
trou em 2008. “Para 2012, desejo muita saúde e amor para todos da UFRJ. Que o Sindicato 
consiga aumentar os salários, em especial o meu”.

Luciana Ribeiro, técnica em assuntos educacionais da DVDE/PR-4, ingressou na UFRJ 
em 2008: “A festa está muito animada. Para 2012, espero paz e tranquilidade”.

Carlos Henrique Delfino Oliveira, assistente em administração da Escola de Serviço 
Social, ingressou em 2011. “Estou adorando a festa. Para 2012, espero paz e sucesso e que 
todos os funcionários alcancem tudo o que desejam”.

Cláudia Regina Barros do Amaral, 
administradora do HU, ingressou em 
fevereiro de 2010: “A festa está muito boa 
e muito organizada. Espero que, em 2012, 
a UFRJ alcance seus objetivos”.

Karina Cardoso de Andrade, assistente ad-
ministrativa do HU, ingressou em fevereiro de 
2010: “A festa está melhor e mais organizada 
que a do ano passado. Para 2012, que todos 
tenham muita paz, prosperidade e trabalho”.

Ana Carolina, 9 anos: “Para 2012, 
espero um Feliz Ano Novo. Quero uma 
bicicleta e que todos sejam felizes”.

Estefani Gabriela, 9 anos: “Estou gostando 
muito da festa. Em 2012 quero ganhar um 
computador. Desejo felicidades para todas as 
pessoas”.

Carolina Rodrigues, 13 anos.“Desejo 
felicidade para todo mundo”, diz ela, 
contando ganhar em 2012 ganhar um 
notebook.

Bárbara Maria da Cunha Regis, técnica em 
química, trabalha no Instituto de Nutrição, in-
gressou em 2005. “A festa está superanimada. 
Desejo muita vibração positiva e que a festa 
do próximo ano seja tão organizada quanto 
a deste ano”.

João Carlos Dantas (à direita), 32 anos,  trabalha na cozinha do HU, ingressou em 
junho de 2011: “A festa está ótima. Desejo, em 2012, que as pessoas sejam felizes e que 
sigam o conselho de Fernando Pessoa: “tudo vale a pena quando a alma não é pequena”. 

Fotos: Emanuel Marinho
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