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Vem dançar comigo
Quem convida é a Oficina de Dan-

ça do SINTUFRJ. O baile no Espaço 
Cultural da entidade, no Fundão, é na 
sexta-feira, dia 2 de março, com início 
às 17h. Cerveja a preço de custo.  

As aulas de dança (todos os ritmos) 
são as terças e quintas-feiras, às 19h, 
no Espaço Cultural do SINTUFRJ. Não 
fique aí parado, venha dançar!

Realidade em unidade reforça 
necessidade das Colsats
Realidade em unidade reforça 
necessidade das Colsats

Nas idas às unidades 
para discutir assuntos de 
interesse da categoria, como, 
por exemplo, a saúde do 
trabalhador – que foi o tema 
central das últimas reuniões –, 
a direção sindical encontrou  
ambientes de trabalho 
que reforçam a decisão do 
Sindicato de priorizar, neste 
momento, a constituição das 
Comissões Locais de Saúde 
do Trabalhador (Colsats), 
em todos os setores da 
universidade. Páginas 4 e 5

Manutenção do CCS
terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 10h, no 
auditório do Quinhentão. Pauta: saúde do 
trabalhador e informes gerais.

Maternidade-Escola
quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 11h, 
no auditório Célia Alencar. Pauta: denún-
cia da enfermagem, EBSERH e saúde do 
trabalhador.

Coord. Praia Vermelha
quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 10h, no 
auditório anexo do CFCH. Pauta: saúde do 
trabalhador.

Próximas reuniões:
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Informe Vivo
Os sindicalizados que adquiriram celular da 

Vivo pelo SINTUFRJ têm até o dia 9 de março para 
comparecer na entidade e realizar a troca de titula-
ridade. O contrato do Sindicato com a Vivo será can-
celado e quem não fizer a troca terá a linha da Vivo 
cancelada.

A ponte estaiada (sustentada 
por cabos) batizada de Ponte do Sa-
ber, teve a sua inauguração adiada, 
mas quando entrar em atividade 
poderá desafogar o caótico trân-
sito na Cidade Universitária, que 
recebe diariamente cerca de 65 mil 
pessoas e 25 mil veículos, segundo 
avaliação do prefeito da UFRJ, Ivan 
Carmo. 

A Ponte do Saber, que fará a co-
nexão do campus da UFRJ à Linha 
Vermelha, no sentido Centro, foi 
projetada para desafogar o trânsito 
intenso na saída da Ilha do Fundão 
e servir de cartão-postal para quem 
chega à Cidade do Rio de Janeiro, 
vindo, sobretudo, do Aeroporto In-
ternacional Antônio Carlos Jobim. A 
expectativa de circulação na ponte 
é de cerca de 20 a 25 mil veículos 
por dia.

Obra de arte
Além da arquitetura, a ponte 

chama atenção pelo modelo de 
contratação e gestão da obra e sua 
inserção em um projeto mais am-
plo de revitalização de uma área 
deteriorada da Baía de Guanabara. 
A ponte projetada pelo arquiteto 
Alexandre Chan, o mesmo que pro-
jetou a ponte sobre o Lago Paranoá, 
em Brasília, ancora 15 estais em 
pilone único e foi financiada com 
recursos oriundos de multas da Pe-
trobras convertidas em repasses de 

Não é só você
No início de janeiro, o Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada (Ipea) divulgou o novo Índice de 
Expectativas das Famílias (IEF). Segundo o docu-
mento, quase 37% da população do Brasil passa por 
apuros por conta de dívidas, sem condições de arcar 
com os débitos.

De acordo com a pesquisa, 47,8% só conseguiriam 
quitar as dívidas de forma parcial e apenas 13,2% con-
seguiriam pagar todos os débitos. Para a pesquisa, o 
Ipea entrevistou no último mês de dezembro mora-
dores de 3.810 domicílios distribuídos por mais de 200 
municípios de todos os estados e do Distrito Federal. 

Livro sobre  
Leonel Brizola

No dia 23 de janeiro Leonel Brizola comple-
taria 90 anos de idade. A data foi lembrada com 
celebração de missa na Igreja de São Benedito 
dos Homens Pretos, no Centro da cidade, e o lan-
çamento na Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI) do livro Leonel Brizola: a legalidade e 
outros pensamentos conclusivos, organizado 
pelo jornalista Osvaldo Maneschy, Apio Gomes, 
Paulo Becker e Madalena Sapucaia.

A obra reúne opiniões do herdeiro do Traba-
lhismo sobre temas políticos atuais, através de 
transcrições de falas suas recolhidas ao longo dos 
anos que somam mais de 300 horas de gravação 
de palestras, discursos e entrevistas, entre 1991 
e 2004.  A primeira parte do livro é dedicada ao 
Movimento da Legalidade de 1961 liderado por 
Brizola a partir do Rio Grande do Sul, que uniu o 
país e derrotou os golpistas que tentaram impedir 
a posse de João Goulart.   

Os organizadores informam que um segundo 
livro está sendo preparado dentro do projeto vol-
tado à preservação das palavras e ideias de Leonel 
Brizola. 

Ponte pode melhorar trânsito na UFRJ
verba à UFRJ, através da Fundação 
José Bonifácio.

Para os próximos anos a Ilha 
do Fundão vai ganhar mais uma 
ponte suspensa por cabos. A estrutu-
ra faz parte do lote 2 do projeto vRT 
Transcarioca – corredor expresso 
para ônibus que ligará a Barra 
ao Aeroporto Tom Jobim. Ela será 
construída sobre a Baía de Gua-
nabara, ligando as Ilhas do Gover-
nador e do Fundão. Sobre o Canal 
do Cunha, o projeto do BRT prevê 
ainda a construção de um viaduto 
que fará a conexão da via com o 
Fundão.

Trânsito
O prefeito da Cidade Universitá-

ria diz que há uma grande expecta-
tiva em relação à inauguração da 
ponte. “Nosso problema de trânsito 
é a concentração na saída do expe-
diente, das 16h às 19h, que, junto 
com os nossos condôminos, cria 
um verdadeiro gargalo nas vias 
do Fundão. A ponte ajudará desa-
fogando o lado sul, pois a grande 
quantidade de carros na saída do 
Instituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG) 
não terá mais motivos para acon-
tecer”, explica Ivan.

Ponte
A ponte estaiada foi construí-

da sobre o canal do Fundão e liga 

o sul da Cidade Universitária, pela 
Avenida Pedro Calmon, à Linha 
Vermelha, na direção do centro da 
cidade, em sentido único (duas pis-
tas para saída de carros da Ilha). O 
percurso da ponte começa em uma 
rótula que conjuga a Avenida Pedro 
Calmon e outras vias internas da 
Ilha do Fundão, prossegue em mão 
única permitindo troca de faixa até 
o interior da ponte, onde não há op-
ção de troca de faixa. Esta condição 
é recuperada após o último estai, 
já no continente. Deste ponto, as 
duas faixas prosseguem em curva 
até sua conversão em uma única 
em acomodação com a Linha Ver-
melha, sentido Centro da cidade e 
Zona Sul.

Projeto
A primeira fase do projeto de 

revitalização da Baía de Guana-
bara envolve a dragagem de 4 
mil metros do canal, o plantio e 
recuperação de manguezais e o 
paisagismo das áreas da Cidade 
Universitária onde estão sendo 
depositados os resíduos contami-
nados oriundos da dragagem. A 
segunda etapa inclui a extensão 
do trecho dragado, saneamento e 
urbanização da Vila Residencial 
dos funcionários da UFRJ, a saída 
norte da Ilha do Fundão para a 
Ilha do Governador e a constru-
ção da ponte estaiada.



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 987 – 13 a 26 de fevereiro de 2012 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

 

CARREIRA

A primeira reunião de negocia-
ção da Fasubra com o governo em 
2012, agendada para ocorrer no 
dia 1º de fevereiro, não se realizou 
devido à morte do secretário de 
Recursos Humanos do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), Duvanier Paiva. 
De acordo com o coordenador da 
Federação, José Almiram Rodri-

Negociação com o governo será em março
MPOG se reunirá com a Fasubra e demais entidades do serviço público federal dia 31

No primeiro Conselho Uni-
versitário de 2012 os conselheiros 
se depararam com uma pauta 
extensa: 15 pontos. E mesmo 
estendendo por mais uma hora o 
tempo da sessão, itens importantes 
ficaram para a próxima reunião. 
Entre eles, a constituição de co-
missão para estudar as propostas 
de reestruturação das carreiras do 
magistério, que serão encaminha-
das aos Ministérios da Educação e 
do Planejamento.

Comissão da 
estatuinte já tem portaria
No expediente (etapa que 

antecede a ordem do dia), o reitor 
Carlos Levi apresentou a portaria 
de nomeação da comissão que 
vai discutir a reformulação do 
estatuto da UFRJ. O presidente 
é o professor Adalberto Ramon 
Vieyra. A comissão é composta 
ainda pelos professores Carlos 
Bernardo Vainer, Marcelo Mace-
do Corrêa e Castro, Ricardo de 
Andrade Medronho, Vera Lucia 
Rabello de Castro Halfoun; pelos  
técnicos-administrativos Carla 
Danielle dos Santos São Bento 
Pereira, Vera Lúcia Vieira Barra-
das e Renato Sarti dos Santos; e 
pelos estudantes Tadeu Alencar 
de Azevedo Santana Lemos, Ken-

A regularização fundiária da Vila Residencial, conforme foi acordada 
entre a UFRJ e a comunidade, corre o risco de não se efetivar. A Secretaria 
do Patrimônio da União (SPU) descartou a modalidade de concessão 
aprovada em assembleia geral da Associação de Moradores (AmaVila),  
Conselho Universitário e Conselho de Curadores, da universidade. Desde 
2006 os habitantes da Vila lutam pela documentação de suas casas.

Respaldada no processo acordado, a Comissão em Defesa da Regula-
rização Fundiária da Vila Residencial vem reivindicando a regularização 
por meio da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (Cuem). 
Mas há duas semanas a comissão foi surpreendida com o anúncio, pela 
SPU, de que a modalidade escolhida seria  da Concessão de Direito Real 
de Uso (CDRU). 

A comissão explica que o rompimento do acordo irá deixar os mo-
radores da Vila “numa condição mais frágil.”

Palavra da comissão
“O que verificamos é o descumprimento de uma decisão: nós 

decidimos e a UFRJ aprovou a concessão através da Cuem. Para nós a 
Cuem é mais garantida, porque é um documento constitucional. Já a 

gues, a nova data é 31 de março.  
O adiamento da reunião foi 

iniciativa da interina no cargo, Mar-
cela Tapajós, ex-vice de Duvanier. 
Ela alegou que na condição dela e, 
principalmente, sem perspectiva de 
ser confirmada na função, não via 
por que conversar com a Fasubra se 
não poderia se comprometer com as 
reivindicações.   

No dia 31 de março todas 
as entidades do funcionalismo 
público federal se reunirão com o 
governo, além da Fasubra. 

Primeiro passo
A primeira iniciativa concre-

ta de retomada das negociações 
com o governo ocorreu no dia 
18 de janeiro com a realização, 

pelo MEC e pelo Ministério do 
Planejamento, da oficina sobre 
carreira. A oficina fazia parte do 
protocolo assinado entre a Fa-
subra e a Secretaria de Recursos 
Humanos do MPOG.

Na oportunidade, a Fasubra 
discutiu com os interlocutores 
do governo a necessidade de 
reajuste para a categoria, em 

virtude de os salários estarem 
congelados desde 2011. Tam-
bém debateu pontos polêmicos 
da carreira, como, por exem-
plo,  conceito de piso salarial, 
racionalização, vencimento 
básico complementar e reen-
quadramento. (Veja matéria 
completa sobre a oficina na 
edição 986. ) 

UFRJ: Agenda cheia no primeiro Consuni de 2012
zo Soares Seto e Julio Anselmo 
Mendes Júnior. A comissão estava 
prevista de ser instalada na sexta-
feira, 10, às 9h, na sala anexa à de 
realização das sessões dos órgãos 
colegiados.

Segundo resoluções anteriores 
do próprio colegiado, que estabele-
ce o processo de revisão do estatuto 
da UFRJ em função  das constantes 
transformações da universidade, o 
Consuni definiu um processo pro-

gressivo de debates conduzido por 
um fórum estatuinte constituído 
de forma paritária.

A comissão ficou encarregada 
de elaborar a proposta que será 
apreciada pelo Consuni prevendo 
o número dos representantes es-
tatuintes, a forma e o calendário 
de escolha destes representantes 
e a coordenação deste processo. 
A portaria com os componentes 
da comissão foi publicada nos 

Boletins da UFRJ números 3 e 4.
Universidade do 
século XXI
Mais importante que uma 

redação formal do Estatuto é a 
oportunidade de realização de 
um grande debate sobre a uni-
versidade que se pretende para 
o futuro. Esta é a visão do pre-
sidente da comissão, Adalberto 
Vieyra, cuja expectativa é de que 
o processo estatuinte sirva para 

que a comunidade universitária 
e a sociedade discutam a UFRJ do 
século XXI.  

Para isso, uma das propostas 
é fazer um amplo debate com 
diversos setores da sociedade, 
como a Academia Brasileira 
de Ciências e o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. 
“Esta é a minha expectativa, mas 
depende da comissão e do fórum 
estatuinte”, concluiu o professor.

MORADIA

Comissão 
denuncia quebra 
de acordo para 
regularização 
fundiária da Vila 
Residencial

CDRU é um título de propriedade 
mais precário para o morador”, 
explicam integrantes da comissão 
que preferiram não se identifi-
car. “Ficamos perplexos com o 
anúncio da SPU. Questionamos a 
decisão e a contradição da UFRJ e 
do governo, pois tudo foi discutido 
e aprovado ao longo dos anos”, 
complementaram. 

Para a comissão, o processo está 
sendo descumprido,  e por conta 
disso, levanta a seguinte dúvida: 
A UFRJ realmente protocolou na 
Secretaria de Patrimônio da União 
a solicitação da concessão pela 
Cuem? Segundo a comissão, como 
tudo, foi documentado a aprovação 
pelo Conselho Universitário pela 

modalidade Cuem também deveria 
constar na SPU.

No dia 7 de fevereiro, a comis-
são fez uma reunião com cerca 
de 30 moradores para explicar a 
diferença entre as concessões e 
sanar dúvidas. A comissão explicou 
que a Cuem é um direito garantido 
pela Constituição Federal – artigo 
183, enquanto a CDRU foi criada 
por decreto, que possibilita o uso 
do terreno público para fins de ur-
banização ou para outro interesse 
social. Por fim, a reunião decidiu 
pela retomada da discussão do 
problema pela UFRJ e pela Secre-
taria do Patrimônio da União, com 
vistas à regularização por meio da 
concessão já acordada.

CONSUNI: bancada dos representantes dos técnicos-administrativos no órgão colegiado máximo da UFRJ

Foto: Kelvim Melo
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A direção sindical prossegue 
com as reuniões nas unidades. As 
últimas quatro, realizadas de 31 de 
janeiro a 8 de fevereiro, cumpriram 
o objetivo de conscientizar os tra-
balhadores da Prefeitura da Cidade 
Universitária e da Gráfica da UFRJ 
sobre a  necessidade de se constituir 
as Comissões Locais de Saúde do 
Trabalhador (Colsats) e eleger seus 
integrantes. Os coordenadores do 
Sindicato também responderam a 
dúvidas da categoria sobre diversos 
assuntos. 

A ida dos dirigentes às unidades 
conversar com os trabalhadores 
tem sido uma boa oportunidade 
para a categoria expôr ao Sindicato 
problemas relacionados com a 
rotina de trabalho, reivindicações 
trabalhistas e fazer questionamen-
tos a respeito da atuação sindical. 

O Seminário de Políticas de 
Saúde Integral do Trabalhador da 
UFRJ, em 2003, aprovou a proposta 
do SINTUFRJ de institucionalizar 
as Colsats. Portanto, a Comissão 
Local de Saúde do Trabalhador 
faz parte da estrutura da UFRJ. 
A diferença entre as Colsats e as 
Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes (Cipas) é que as 
Colsats são formadas somente por 
trabalhadores eleitos nos locais de 
trabalho, enquanto as Cipas são 
compostas por representantes do 
trabalhador e do empregador, e 
são regulamentadas pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT).   

Primeira eleição 
de Colsat
 O Instituto de Puericultura 

e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG) será a primeira unidade 
em 2012 a ter a Colsat. O diretor 
do hospital, Edimilson Migowski, 
se preparava para realizar eleição 
da Cipa, quando foi esclarecido 
pelo SINTUFRJ, durante reunião 
da entidade com a categoria, do 
caráter  democrático e eficiente 
da Colsat. Como é prioridade da 
direção do IPPMG cuidar do cui-
dador, ou seja, garantir condições 
adequadas e dignas de trabalho 
aos funcionários, a adesão de 
Migowski à proposta do Sindicato 
não surpreendeu.

“As Colstas são formadas 
para atuar de maneira mais 
abrangente na garantia da qua-

SAÚDE DO TRABALHADOR

Sindicato leva às unidades 
a proposta das Colsats

Saúde e segurança 
no trabalho, EBSERH, 
30 horas e muitos 
outros temas estão 
sendo debatidos pela 
direção sindical com os 
trabalhadores, nos locais 
de trabalho

lidade do ambiente de trabalho 
e, consequentemente, proteger a 
saúde do trabalhador”, explicou o 
técnico em segurança e saúde do 
trabalho, Huascar Costa Filho, que 
tem auxiliado o SINTUFRJ nesta 
fase de retomada da discussão de 
implantação das Colsats. 

As Colsats são compostas de, no 
mínimo, três representantes  efe-
tivos e seus respectivos suplentes.
No IPPMG, por se tratar de uma 
unidade hospitlar e com mais de 
600 funcionários, a Colsat terá  in-
tegrantes efetivos e sete suplentes. 
A inscrição para composição da 
Colsat no IPPMG começou no dia 
1º de fevereiro e prossegue até 1º de 
março, com eleição prevista para 
a primeira quinzena de março.  

Reuniões 
Na Gráfica, os trabalhadores 

foram informados de que o Sin-
dicato contratou um engenheiro 
do trabalho para assessorar na 
política de saúde do trabalhador 
e nos processos em andamento 
em que foi negado ao servidor o 
adicional de insalubridade. 

Há casos em que o trabalha-
dor sabe de algo incomoda no 
ambiente de trabalho, como uma 
iluminação deficiente, barulho, 
mobiliário inadequado e até situ-
ações mais sérias, como exposição 
a substâncias nocivas. Às vezes ele  
reclama, mostra para a chefia, só 
que pouco consegue sozinho. Mas 
há uma maneira de alterar este es-
tado de coisas: uma comissão, um 
grupo de trabalhadores que, com 
o Sindicato e a instituição, pode 
conseguir que as reivindicações 
sejam ouvidas. 

Com estes exemplos, a direção 
sindical expôs para parte dos 
trabalhadores da Prefeitura a 
importância da implantação das 
Colsats nas unidades da UFRJ. 

 “Qual a ideia para formação 
da comissão? Que as pessoas façam 
os cursos que a instituição vai or-
ganizar, que irá prepará-los para 
detectar os problemas no ambiente 
de trabalho que causam danos à 
saúde do trabalhador. A prioridade 
das Colsats é a prevenção de doen-
ças e a vigilância  no cumprimento 
das mudanças necessárias para 
garantir a qualidade de vida no 
setor”, explicou Huascar.

Gerly lembrou que na Colsat 
são os trabalhadores que indicam 
seus representantes e não o empre-
gador. E apontou a importância do 
olhar do trabalhador quanto ao 
fazer e ao ambiente de trabalho 
na formulação de um projeto a 
ser inserido no Sistema Integrado 
de Atenção à Saúde do Servidor 

(Siass). A dirigente explicou que, 
depois de implantadas as comis-
sões, terá que ser constituído o 
Conselho de Saúde do Trabalahdor 
da UFRJ.

Os diretores encaminharam 
propostas de realização de nova 
reunião no local para dar conti-
nuidade ao processo de formação 

da comissão, com a participação 
das demais divisões e do  Escritório 
Técnico, e de um terceiro encontro, 
desta vez com a presença do pre-
feito. Numa reunião subsequente, 
será elaborado o cronograma de 
eleição da Colsat. “A gente pre-
cisa de mais aliados nesta luta”, 
concluiu Gerly.

REUNIÃO no Horto: eleição de delegado sindical de base também foi discutida  

NA DIVISÃO de Produção os problemas estão por toda a parte 

GRÁFICA: houve tempo até para avaliação da última greve da categoria

Fotos: Emauel Marinho
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SAÚDE DO TRABALHADOR

O que seria a cobertura de 
mais uma reunião sobre a saúde 
do trabalhador nas unidades da 
UFRJ, entre as muitas que o SIN-
TUFRJ está promovendo, desta vez 
na Divisão de Produção, se tornou 
o registro de um caso extremo 
de falta do mínimo que se possa 
conceber em termos de condições 
de trabalho.

Antes mesmo de começarem 
a expor o tema, na reunião reali-
zada com quase 30 trabalhadores 
– servidores e terceirizados – na 
manhã do dia 8, os diretores do 
SINTUFRJ, Gerly Miceli, Gilson 
Navega, Valdeir Alves, acompanha-
dos de Huascar Costa, ex-diretor do 
SINTUFRJ e especialista em saúde 
e segurança no trabalho, foram 
surpreendidos com relatos de 
uma série de problemas, os quais 
puderam constatar.

A Divisão de Produção agrupa 
trabalhadores da UFRJ, da empresa 
Rodocom e da Tecman Engenha-
ria. Dos trabalhos de serralhe-
ria, solda, laminação, plotagem 
(montagem de placas) e pintura 
industrial, surgem banners, gra-
des, fradinhos, postes e placas com 
nome de ruas e a sinalização dos 
campi, entre inúmeras outras tare-
fas. O setor serve ainda a docentes 
e a estudantes, por exemplo, com 
a criação de protótipos, como o 
de um modelo novo de bicicleta. 
O trabalho, nas condições em que 
é feito, é elogiado dentro e fora da 
instituição.

O setor está alojado num gal-
pão da antiga área do Metrô há 
pouco mais de um ano. O espaço 
é grande, mas sem laje. O calor é 
insuportável. Não há exaustores, 
embora haja a promessa de que 
chegarão em breve. 

O único filtro até então não 
conseguia evitar a água amarelada 
e oleosa que muitos suspeitam ser 
o motivo do mal-estar que vitimou 
alguns trabalhadores. Até que, um 
dia antes da reunião com o sindicato 
ocorrer, chegou um novo bebedouro.

São mais de cem pessoas, qua-
tro delas mulheres, que dividem 
um único banheiro, na verdade 
um contêiner cedido por uma 
das empresas. As obras dos novos 
banheiros (do lado de fora do 
galpão), iniciadas ano passado, 

Situação insustentável 
na Divisão de Produção

estão paradas por falta de material.
Os equipamentos de proteção 

individual são fornecidos pelas 
empresas. Mas os trabalhadores 
apontam problemas. As máscaras 
descartáveis para pintura, por 
exemplo, não são tão descartáveis 
quanto deveriam: são trocadas 
depois de um mês. Não há, porém, 
material para atendimento de 

primeiros socorros ou extintores 
de incêndio.

Há vários equipamentos pa-
rados, fiação exposta, buracos no 
teto, e o compensado que divide a 
área reservada para ao refeitório e 
ao vestiário, não é suficiente  para 
reter os odores fortes de resinas, 
tintas e colas, além o ruído ensur-
decedor das máquinas. 

“A galera faz milagre aqui 
dentro”, aponta um trabalhador. 
Gilmar Costa, diretor da Divisão de 
Produção, faz questão de mostrar 
a produção local para dar visibili-
dade ao setor em busca de solução 
para os problemas.

Ele destacou a importância da 
reunião promovida pelo SINTUFRJ 
no local, e achou que era um dia 

histórico para a divisão: “Hoje te-
mos uma oportunidade de mostrar 
nossa situação. Uma técnica da 
DVST veio aqui e constatou que 
tudo aqui é insalubre. O SINTUFRJ 
veio e pode desencadear melhorias 
a partir do momento em que as 
pessoas per ceberem que existimos. 
O bebedouro chegou ontem. Só de 
colocar o cartaz (com a chamada da 
reunião sobre saúde do trabalhador 
com o SINTUFRJ) já aconteceu 
alguma coisa. Já vão colocar os 
exaustores. Só queremos, além de 
sermos cobrados pelo trabalho, ser 
reconhecidos”, ponderou.

A coordenadora Gerly Miceli, 
mostrou, com base nas evidências 
apontadas pelos trabalhadores, um 
caso clássico de necessidade da 
organização de Comissão Local de 
Saúde e Segurança no Ambiente de 
Trabalho (Colsat), e a importância 
de participação de todos nessa 
discussão,  inclusive terceirizados. 
Ela  informou que o SINTUFRJ vai 
levar as reivindicações à Prefeitu-
ra e cobrar soluções. A diretoria 
também vai reivindicar da UFRJ 
um termo aditivo nos contratos 
com as empresas para, quando 
houver avaliação do risco no local 
e necessidade de adicional para os 
profissionais estatutários, que elas  
respeitem o direito ao adicional 
também para os terceirizados.

Huascar apontou que, mais 
importantes do que os adicionais, 
é um ambiente de trabalho saudá-
vel, que não leve ao adoecimento: 
“As condições de trabalho têm que 
estar adequadas”.  Ele lembrou que 
esta era a proposta do SINTUFRJ, 
com a organização das comissões 
locais e o treinamento de trabalha-
dores para fazerem o levantamento 
das condições locais que poderá 
embasar o mapeamento de risco 
e subsidiar a reivindicação dos 
trabalhadores quando a UFRJ fizer 
a avaliação.

O SINTUFRJ discute com os 
trabalhadores da Prefeitura (da 
qual a divisão faz parte), uma 
propostas como a constituição de 
uma comissão com representantes 
de cada um dos setores que a com-
põem ou mais de uma comissão.

Uma nova reunião será marca-
da em breve com os trabalhadores 
do local.

O setor pertence à 
Prefeitura da Cidade 
Universitária e é 
responsável pela 
confecção de placas de 
sinalização de trânsito, 
banners, trabalhos 
acadêmicos, como 
protótipos, e atende a 
todos os campi

GALPÃO onde está instalada a Divisão de Produção. Na frente, banheiro em construção

PROFISSIONAIS efetivos da UFRJ e terceirizados, dividem o galpão   

Fotos: Emanuel Marinho
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POR UM MUNDO MELHOR

Com o objetivo de aproximar 
a categoria dos grandes debates 
da conjuntura atual, o SINTUFRJ 
participou do Fórum Social Temá-
tico (FST), entre 24 e 29 de janeiro, 
realizado na cidade de Porto Alegre 
e Região Metropolitana, no Rio 
Grande do Sul, e que reuniu 40 mil 
pessoas. 

Foram quatro integrantes da 
base e quatro da direção que tive-
ram a oportunidade de ouvir lide-
ranças nacionais e internacionais 
de vários movimentos, tais como 
ambiental, de mulheres, de negros, 
das centrais sindicais e das redes 
sociais que atuam no tema da sus-
tentabilidade.

Na pauta, Rio + 20 
O Fórum Social Temático faz 

parte do processo do Fórum Social 
Mundial e teve como objetivo cons-
truir uma reflexão estratégica e 
programática para ser apresentada 
na Cúpula dos Povos na Rio+20, 
marcada para junho deste ano, no 
Rio de Janeiro. 

O tema do FST foi Crise Capi-
talista, Justiça Social e Ambiental e 
sua programação se constituiu em 
atividades e propostas organizadas 
por movimentos, coletivos e organi-
zações da sociedade civil. A Fasubra 
Sindical, federação dos trabalhado-
res em educação das universidades 
federais, organizou atividade sobre 
ações afirmativas.

A oficina “Ações Afirmativas – a 
questão racial, acesso (cotas) e a per-
manência nas universidades”, pro-
movida pela Fasubra, foi concorrida. 
Professores, estudantes e sindicalistas 

A luta dos quilombolas pelo direito à terra dos ancestrais foi o tema que mais emocionou os representantes da categoria

Sindicato leva delegação para 
Fórum Social Temático

lotaram uma sala da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
para debater com a Federação os 
avanços e os desafios da questão ra-
cial para os próximos anos. 

Aprendizado e 
contribuição  
Os quatro trabalhadores leva-

dos pelo SINTUFRJ foram Lúcia da 
Conceição Gregório, Geiza de Sou-
za, Benedito Dutra Maciel Filho e 
Luiz Carlos da Silva. A experiência 
ampliou seus horizontes.

Um exemplo foi o da aposen-
tada Lúcia Conceição, que saiu de 
Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, 
para ir a Porto Alegre ouvir e apren-
der com lideranças nacionais e in-
ternacionais. O FST foi a primeira 
experiência dela, em 30 anos de 
UFRJ, de participar de uma ativida-
de mundial. “Gostei muito, achei 
muito interessante e parabenizo o 
pessoal da direção que possibilitou 
esta oportunidade para as pessoas 
que não têm acesso a esse tipo de 
encontro”, declarou. 

Segundo Lúcia, a participação 
no FST foi muito enriquecedora. “Vi  
que tem pessoas empenhadas em 
melhorar a situação do país e em 
melhorar as condições de vida em 
geral. O caso dos quilombolas é um 
exemplo. Poucas pessoas sabem o 
que eles fizeram para garantir seus 
direitos”, observou. Outra discussão 
que tocou fundo em Lúcia tratou de 
religião: “Sou espírita e a minha re-
ligião é muito discriminada”. 

A aposentada disse que achou 
muito importante sair do universo 
da universidade e da sua casa. “Não 

tinha noção de que ia encontrar 
tanta gente. Ver tamanha realidade. 
Estudar e aprender sempre émuito 
importantes nunca é tarde. Abre 
horizontes. Foi nesse Fórum que 
percebi que a coisa tá complicada, 
mas foi bom para o Brasil e preci-
samos  de mais encontros assim”, 
avaliou.

Muito gratificada, Lúcia afir-
mou que ficou satisfeita com o 
comprometimento da direção do 
Sindicato na atividade. E fez um 
agradecimento especial à direção: 
“Quero agradecer a Jorge Igná-
cio, Gerly, Ednea e Gilson a forma 
como trataram a gente, com todo 
o cuidado, mantendo informados 
nossos familiares. A gente vai pela 
primeira vez sem saber para onde 
está indo, mas eles nos deram uma 
segurança muito grande”.

O eletricista do Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS), Benedito Dutra 
Maciel Filho, mais conhecido como 
Buíu, é um dos integrantes da cate-
goria que viajaram para várias ativi-
dades do Sindicato. Fez sua primeira 
viagem em 1993 e não parou mais. 
“Já fui mais de 10 vezes a Brasília e 
também já fui a Porto Alegre, ao Fó-
rum Social Mundial, e retornei ago-
ra para ir ao Fórum Social Temático. 
É muito bom para conhecermos 
outras realidades, tanto as dos nos-
sos colegas de outras universidades 
quanto verificar o que está se pas-
sando por aí na política”, afirmou.

No Fórum Temático, Buíu 
aprendeu a história da luta contra o 
racismo na África e a realidade das 
comunidades quilombolas. “Um 
representante da África relatou pra 

gente como foi difícil a sua luta. 
Esse contato com alguém de outro 
país foi muito marcante. Outra pa-
lestra que me chamou a atenção foi 
a da ministra da Secretaria de Po-
líticas de Promoção da Igualdade 
Racial, Luiza Bairros. Não sabia so-
bre a situação dos descendentes de 
escravos em relação às terras deixa-
das por seus ancestrais”. Para o téc-
nico-administrativo que trabalha 
na UFRJ há 24 anos é importante a 
iniciativa do Sindicato de levar seus 
trabalhadores para as atividades 
políticas. “Conhecemos situações 
diferentes das nossas. Conhecemos 
outros estados. Entramos em con-
tato com outras pessoas e culturas. 
E como sou velho de guerra de via-
gens com a Fasubra, todo mundo 
me conhece, ” garantiu.

Esta foi a primeira vez em 18 
anos de universidade que a auxi-
liar de enfermagem do Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG), Geiza de Souza, 
viajou para uma atividade do mo-
vimento sindical.  

“Todas as oficinas chamavam 
a atenção pela importância dos 
temas para os trabalhadores, mas 
fiquei emocionada com o que ouvi 
sobre os quilombolas. Aquelas pes-
soas lutam para honrar seus ante-
passados, fazer valer seus direitos, e 
por conquistas de uma vida melhor 
nas terras que lhes pertencem”, 
afirmou Geiza.

A técnica-administrativa acom-
panhou a exposição dos quilombo-
las até o encerramento da oficina. 
Segundo ela, ao final, a ministra da 
Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial os aconselhou 
a se unirem e escolher um repre-
sentante para ser o porta-voz das 
reivindicações junto ao governo 
federal.

“São tantos anos de lutas e 
nada resolvido. Os quilombolas 
continuam lutando para impedir 
que tomem suas terras. Isso é um 
absurdo”, constatou Geiza, que 
continua a se emocionar com a 
história dos descendentes de escra-
vos. Também chamou a atenção 
da técnica-administrativa o povo 
cubano: “São muito parecidos com 
a gente. Com eles percebi que tra-
balho, meio ambiente e religião são 
questões em discussão em todos os 
países”, contou. 

Geiza resume o Fórum Social 
Temático assim: “Um olhar do pas-
sado projetando o futuro”. E para 
homenagear os povos que durante 
uma semana se uniram para deba-
ter problemas comuns, Geiza fez um 
rap, que reproduzimos um trecho:

 
“O Fórum Social Temático este 
ficará na história.
Todo povo questionando em prol 
de suas vitórias.
Não queremos mais pensar  que o 
povo não tem vez.
No Fórum Social Temático tiveram 
sua vez.
Mas não ficará em Porto Alegre os 
seus questionamentos.
Porque a voz do nosso povo não 
poderá ser só um lamento.
A justiça social foi muito bem 
lembrada e os nossos quilombolas 
cobrando sua morada.”

LÚCIA da Conceição Gregório GEIZA de Souza BENEDITO Dutra Maciel Filho

Foto: Arquivo Foto: Emanuel Marinho
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Pela direção sindical foram ao 
FST os coordenadores Gerly Miceli, 
Ednea Martins, Gilson Navega e 
Jorge Ignácio. Apesar de desta-
carem a qualidade dos debates, 
eles criticaram a organização do 
evento e os locais escolhidos para 
realização das atividades, que 
ficavam distantes uns dos outros. 
Contaram que as oficinas eram 
desmarcadas em cima da hora, 
e nem a Fasubra escapou do tom 
crítico, mesmo promovendo um 
debate de alta qualidade sobre 
ações afirmativas. Das quatro ofi-
cinas anunciadas  previamente, a 
Federação só realizou uma.

Gerly e Ednea estrearam no 
FST convivendo com represen-
tantes de 38 países de cinco con-
tinentes. Para Ednea Martins, foi 
importante verificar a preocupação 
de um número expressivo de pes-
soas em discutir economia susten-
tável e preservação ambiental: “No 
meio sindical isso tem passado ao 
largo, e na base das universidades 
o debate sobre o tema também 
fica a dever”. 

A dirigente destacou como 
mais interessante o debate sobre 
quilombolas (descendentes de 
escravos negros que fundaram os 
quilombos e lutam pelo direito 
de propriedade de suas terras). 
“Independente dos problemas 
que eles enfrentam em relação à 
terra e à manutenção da cultura, 
para mim a presença da minis-

Avaliação da direção: críticas e elogios 
tra da Secretaria de Políticas da 
Igualdade Racial, Luiza Bairros, 
mostrou que há preocupação com 
situação. Muita gente não sabe que 
a existe mais de duas mil comu-
nidades quilombolas espalhadas 
pelo Brasil, e o debate fortaleceu 
a questão”, explicou.

Gerly Miceli foi ao Fórum 
Social Temático com grande ex-
pectativa, mas saiu frustrada com 
a organização. “Deixou muito a 
desejar, com palestras suspensas e 
a distância de um ponto a outro”, 
queixou-se, assim como lamentou 
também a suspensão das oficinas 
programadas pela Fasubra. A 
dirigente destacou o debate sobre 
quilombolas. “Tanto o debate 
sobre  quilombolas quanto o da 
saúde da mulher negra tiveram 
a presença da ministra Luiza 
Bairros, o que chamou a atenção 
sobre os temas”, observou. 

Gerly chamou a atenção da 
participação das centrais sindicais, 
que falaram sobre sustentabilidade 
com vistas à Rio+20. “O objetivo é 
fazer um esforço para que o encon-
tro seja resolutivo e que arranque 
compromissos dos países ricos 
através de um documento geral”, 
adiantou. Numa avaliação geral, 
a dirigente ressaltou que os debates 
foram qualificados e jogaram um 
olhar para a questão racial, para 
o preconceito e a desigualdade. 
“Cumprimos também com uma 
das funções do Sindicato, que é 

dar acesso à categoria conhecer e 
participar dos grandes debates da 
atualidade para além dos muros 
da universidade”, finalizou.

Gilson Navega fez uma boa 
avaliação do debate em torno da 
sustentabilidade, mas a seu ver é 
preciso que os sindicatos se apro-
ximem mais da sociedade e não 
fiquem presos somente às questões 
corporativas. “O sindicato tem 
que andar junto com a sociedade. 
Acredito que cada sindicato tem 
de se esforçar para implementar 
a proposta estratégica do Fórum 
Social Temático”, defendeu. O 
dirigente parabenizou a oficina da 

Fasubra sobre ações afirmativas, 
embora ele tenha uma leitura 
diferente sobre cotas. “Para mim, 
o governo tem de investir na educa-
ção voltada principalmente para os 
mais desfavorecidos, independente 
de cotas”, avaliou. 

Jorge Ignácio é veterano de Fó-
runs Sociais Mundiais. Já participou 
de três, e declarou que, apesar da 
desorganização comum neste tipo 
de encontro que reúne milhares 
de pessoas, no Fórum Temático a 
organização foi melhor. “Consegui 
assistir a algumas palestras impor-
tantes, que se fossem no Fórum 
Social Mundial seria muito difícil, 

como a da ministra Luiza Bairros. 
Ela trouxe informações que não 
tínhamos sobre as comunidades 
quilombolas”, disse. O dirigente fez 
críticas à programação da Fasubra, 
que anunciou quatro oficinas mas 
só realizou uma, e à distância entre 
os locais de debate. “O saldo, no 
entanto, é positivo, pois as oficinas 
foram montadas com vistas ao de-
bate da Rio+20. As organizações, 
como sindicatos, e aqueles que vão 
participar do encontro em junho, 
estarão bem mais preparados para 
o embate que será travado com 
os países ricos”, concluiu Jorge 
Ignácio.

GERLY, Jorge Ignácio, Lúcia e Luiz Carlos da Silva

Fotos: Arquivo

TODOS JUNTOS: coordenadores do SINTUFRJ, delegação da UFRJ, ministra Luiza Bairros, e militantes da base da Fasubra

POR UM MUNDO MELHOR
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NA CONTRAMÃO DA HISTÓRIA

Na segunda-feira, 6 de fevereiro, 

o ministro da Secretaria de Aviação Civil, 

Wagner Bittencourt, bateu o martelo – 

numa imitação barata de José Serra, então 

ministro do Planejamento do governo 

FHC, quando privatizava a cada leilão as 

estatais brasileiras  –  no leilão de priva-

tização dos aeroportos de Cumbica, em 

Guarulhos (SP), Viracopos, em Campinas, 

e Juscelino Kubitschek, em Brasília, na 

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).  

Sob protestos da CUT, governo privatiza três 
dos mais lucrativos aeroportos do país

O gesto simbólico e a inicia-
tiva de privatizar os aeroportos 
foram reprovados pelos dirigentes 
cutistas, que promoveram protesto 
contra a entrega do patrimônio pú-
blico nacional durante o leilão. Os 
três aeroportos respondem por 30% 
da movimentação de passageiros, 
57% da carga aérea e 19% das 
aeronaves do sistema brasileiro.

 “Coerente com o que de-
fendemos e pensamos quando 
enfrentamos a polícia nos anos 90, 
estamos aqui hoje para denunciar 
o absurdo que é entregar o filé 
do transporte aéreo brasileiro, 
os melhores e mais lucrativos à 
iniciativa privada. E pior, com 
80% dos investimentos oferecidos 
pelo BNDES, que é um banco pú-
blico”, afirmou Quintino Severo, 
secretário-geral da CUT Nacional, 
no ato da militância cutista.

Além das críticas nacionais, a 
privatização dos aeroportos de Gua-
rulhos, Viracopos e Brasília foi du-
ramente reprovada pelo setor aéreo 
mundial. A Iata – entidade que reúne 
as 280 maiores empresas do mundo 
– denuncia a falta de transparência 
do governo no processo e diz que a 
inflação no preço da compra não 
conseguirá ser compensado apenas 
com a exploração dos três aeroportos 
e acabará em novos impostos para 
os passageiros. 

Reação
A CUT, o Sindicato Nacional 

dos Aeroportuários (Sina), a 
Central de Movimentos Populares 
(CMP), a Central Geral dos Tra-
balhadores do Brasil (CGTB), o 
Partido dos Trabalhadores (PT) 
e o Partido Pátria Livre (PPL)

levaram militantes que gritavam 
na porta da Bovespa as palavras de 
ordem “Dilma, eu não me engano, 
privatizar é coisa de tucano”.  Já os 
sindicalistas tucanos elogiaram a 
presidenta Dilma pela privatização 
dos aeroportos. Eles aprovaram na 
manhã de terça-feira, 7, moção de 
apoio ao processo de privatização 
dos aeroportos de Campinas, 
Guarulhos e Brasília. Os tucanos, 
o mesmos que promoveram o 
festival de privatizações no país 
na década de 1990, festejaram o 
leilão dos aeroportos.

Segundo o secretário de Ad-
ministração e Finanças da CUT 
Nacional, Vagner Freitas, “a priva-
tização dos aeroportos representa 
um descarrilhamento do gover-
no”.  Ele lembrou que a proposta 
neoliberal de sucateamento do 
patrimônio público e abertura ao 
capital internacional foi derrotada 
nas urnas, “pois todos sabemos o 
que significou a privatização da 
telefonia, da energia e da side-
rurgia. Neste momento em que o 
país precisa crescer e se desenvolver 
para enfrentar os impactos da 
crise internacional, não podemos 
permitir  o retrocesso”. O secretá-
rio, geral disse, que ao privatizar 
os aeroportos, o governo não está 
sendo leal com o voto das urnas 
e sustentou que a “CUT não vai 
admitir esta violência.”

Conta
O governo não arrecadou nada 

pelos três aeroportos e anunciou 
que tem a pretensão de arreca-
dação, mas só nas próximas três 
décadas. Isto porque o pagamen-
to do lance feito no leilão será 

parcelado ao longo do tempo de 
concessão, a partir de 2013, ou seja, 
os “tubarões” pagarão o lance que 
deram no leilão com a receita que 
tirarem dos aeroportos, isto é, dos 
usuários durante os próximos 20 
a 30 anos. Foi um “investimento-
seguro e rentável” para os grupos 
vencedores com parcelas módicas e 
a perder de vista, corrigidas apenas 
pelo IPCA.

O grupo que levou Viracopos – 
segundo maior terminal de cargas 
do país, detentor de um terço do 
comércio exterior brasileiro por 
via aérea, com um aumento de 
823% no tráfego de passageiros 
entre 2005 e 2011 – pagará R$ 
126,6 milhões durante 30 anos. 
Em relação à receita total do 
governo, prevista para 2012, isso 
significa 0,005%, mas o governo 
só irá receber a ínfima quantia a 
partir de 2013.

O grupo que levou o aeroporto 
de Brasília – terceiro maior em 
movimentação de aeronaves e 
quarto em número de passageiros 
– pagará R$ 180 milhões durante 
25 anos. O aeroporto da capital do 
país será operado pela Corporación 
América, que os argentinos mal 
suportam em seu país.

O pior é que o grupo que 
levou Guarulhos – maior e mais 
lucrativo aeroporto do país, que 
teve em 2011 um movimento de 
30 milhões de passageiros, 358 
milhões de toneladas de carga e 
mais de 250 mil aeronaves pou-
sando ou decolando – irá pagar 
R$ 810 milhões durante 20 anos. 
A operadora de Guarulhos será a 
estatal sul-africana Airports Com-
pany South Africa (ACSA).

CUT, PT e outros partidos 
políticos realizam 
manifestação em frente à 
Bovespa, em São Paulo, 
enquanto ministro da 
Aviação Civil (acima) bate o 
martelo e vende aeroportos
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