
As últimas reuniões ocorreram 
no CCS, na Maternidade-Escola e na 
Praia Vermelha. No centro do debate, 
a necessidade urgente de constituição 
das comissões locais de saúde do 
trabalhador. Nas próximas semanas 
haverá novas reuniões. Páginas 4 e 5 
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Novo curso 
do SINTUFRJ

O SINTUFRJ publica edital do Curso de 
Línguas Instrumental. Esta nova iniciativa do 
Sindicato no campo da Educação vai preparar os 
candidatos para as provas de língua estrangeira 
nos concursos de acesso ao mestrado e ao dou-
torado.Inscrições vão até 7 de março. Página 3

Dia 21 de março, quarta-feira, às 13h, no auditório 
Samira Mesquita (antigo Salão Azul da Reitoria).

Pauta: eleição de delegados para o XXI Confasubra (de 
10 a 15 de abril em Poços de Caldas, MG).

Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ: 

anos de 

sucesso2525

Reunião nas unidades: saúde do trabalhador em 
foco na UFRJ

Assembleia Geral

Foto: Estudantes 
assistem aula do CPV 
que inaugurou o ano 

letivo de 2011         

No dia 27 de fevereiro, às 18h, no Salão Nobre do IFCS, 
a aula inaugural do Curso Pré-Vestibular do SINTUFRJ, que 
será proferida por Ana Maria Ribeiro, marcará o início de 
uma importante comemoração: os 25 anos do projeto, uma 
trajetória coroada de êxitos. Páginas 6 e 7
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Foi deflagrado o processo de 
organização do fórum que vai elaborar 
a proposta de revisão do Estatuto da 
UFRJ. Concluído o processo, a proposta 
vai ao Conselho Universitário.

Muitos têm comemorado que o 
tema tenha afinal entrado de forma 
efetiva na agenda interna. Mas há 
quem ignore a sua importância.

Até o fim do ano, deverá haver 
muitas possibilidades abertas para o 
debate sobre temas de importância 
capital não só para a vida institucional, 
como também para a acadêmica e 
administrativa.

Por que participar? Porque, 
da mesma maneira que podem se 
consolidar os avanços conquistados 
nos últimos anos, dependendo da 
correlação de forças, podemos amar-
gar retrocessos, inclusive em temas 
importantes para a categoria.

A Estatuinte é uma bandeira 
antiga do movimento. Está em 
nossa pauta há mais de 20 anos. 

No início da década de 1990, a 
Reitoria tentou forçar um processo 
sem a participação da comunidade. 
O movimento reagiu e interrompeu 
a tentativa arbitrária. 

Enquanto outras Ifes tiveram 
avanços neste processo, na UFRJ 
o que houve foram apenas alguns 
remendos para adequar o estatuto 
às determinações da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação, em 2000. 

A UFRJ não chegou a ter uma 
Estatuinte, com eleição de delegados, 
comissões temáticas, debates como 
adotados em outras Ifes (a Univer-
sidade Federal de São Carlos é um 
bom exemplo).

Por isso, é hora de buscar 
unidade com outros segmentos 
em teses conjuntas para consolidar 
avanços democráticos.

Devemos fazer a defesa política 
da paridade e buscar a participação 
da sociedade civil organizada,  
movimentos sociais, associações de 
moradores, conselhos profissionais,  
Sociedade Brasileira pelo Progresso 
da Ciência, microempresários, re-
presentantes das esferas de governo, 
e por aí vai.

Há temas caros em jogo, como a 
definição da estrutura universitária, 
sua organicidade ( dos departamentos 
às pró-reitorias, e a conformação dos 
órgãos deliberativos, por exemplo). 
Ou a explicitação dos objetivos fins da 
universidade, a finalidade do ensino, 
pesquisa e extensão, a questão da 
democratização, e ainda as  conquistas 
como a lei de 2005 que permite aos 
técnicos-administrativos coordena-
rem pesquisa e demais avanços con-
quistados nos colegiados que devem 
ser consolidados neste novo estatuto.

O Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis em vigor (Lei nº 8.112/90), no ca-
pítulo destinado a afastamentos, prevê 
a possibilidade de cessão de servidores 
para ter exercício em outro órgão ou 
entidade dos Poderes da União, dos 
Estados, ou do Distrito Federal e dos 
Municípios, para exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança, 
admitindo, ainda, a cessão em casos 
previstos em leis específicas.

Quando a cessão vier a se dar para 
órgãos ou entidades dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, o 
ônus da remuneração será do órgão 
ou entidade cessionária. Do contrá-
rio, o ônus da cessão para o cedente 
nos demais casos.

No caso de cessão de servidor para 
uma empresa pública ou sociedade 
de economia mista, este poderá optar 
pela remuneração do cargo efetivo 
ou pela remuneração do cargo efetivo 
acrescida de percentual da retribuição 
do cargo em comissão, a entidade 
cessionária efetuará o reembolso das 
despesas realizadas pelo órgão ou 
entidade de origem.

A Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH, criada pela 
Lei nº 12.550/2011, foi concebida 
como empresa pública dotada de 
personalidade jurídica de direito 
privado e patrimônio próprio, regida, 
ainda, por um Estatuto Social, este 
tornado público através do Decreto 
Presidencial nº 7.661, de 28/12/2011.

Colocada em prática uma fórmula 
híbrida de concepção, onde se admite a 
possibilidade de existência de empresa 
pública dotada de personalidade jurí-
dica de direito privado que se sujeita ao 
regime jurídico próprio das empresas 
privadas, inclusive quanto aos direitos 
e obrigações civis, comerciais, traba-
lhistas e tributários, é necessário que 
se fique bem atento para que outras 
distorções não sejam admitidas.

No momento da elaboração 
desta matéria, ainda contamos 
com a expectativa da aprovação do 
regimento interno da EBSERH, que 
deverá conter, entre outros aspectos, 
a estrutura básica da empresa e os ní-
veis de alçada decisória da Diretoria e 
do Presidente, para fins de aprovação 
de operações, inclusive, acredita-se, 
dentre outros, contratação, movi-
mentação e lotação de pessoal.

Independentemente das ex-
pectativas existentes, é importante 
reafirmar que o servidor da UFRJ 
que porventura vier a ser cedido não 
perderá seu cargo nem poderá receber 
remuneração inferior àquela que 
vem recebendo regularmente.

Obtidas informações adicionais, 
estas serão apresentadas nesta 
coluna.

Lamentamos informar o falecimento da servidora aposentada 
da UFRJ Rosa Maria de Araújo, aos 87 anos, no dia 28 de janeiro, 
vítima de problemas cardíacos. Rosa foi instrumentadora cirúrgica 
da Faculdade de Odontologia e se aposentou há mais de 25 anos. 
Deixou um filho e dois netos. “Depois de 54 anos, dois meses e oito 
dias de casados, chegou ao fim o karma de minha querida esposa 
e seu futuro renascimento. Os benefícios que fez, o que fez de bom 
aqui está usufruindo no plano espiritual”, declarou com carinho 
o marido Dionízio Dias de Araújo, afirmando que a vida ao lado 
da esposa foi maravilhosa.

O SINTUFRJ enviou aos integrantes do plano 
AMIL-Saúde, no início de fevereiro, a relação dos 
descontos no ano de 2011 para fins de declaração 
do Imposto de Renda. No entanto, a data do 
envio do documento foi digitada errada: 10 de 
fevereiro de 2011, em vez de 2012. 

Todos os demais dados estão corretos, mas 
caso seja necessária a apresentação do docu-
mento com a data corrigida à Receita Federal, 
o beneficiário pode solicitar sua emissão ao 
Setor de Convênio.

Informamos ainda que o CNPJ da Amil 
mudou. O novo número é o que consta na 
declaração enviada.

ESTATUINTE
Uma bandeira histórica

EDITORIAL NOSSOS DIREITOS

A EBSERH e a cessão
de servidores

Venha conhecer! A oficina de Ikebana do 
SINTUFRJ está com inscrições abertas para 
novas turmas. As aulas são às quartas-feiras, 
das 10h às 12h.

O Espaço Saúde já está de portas abertas des-
de o início de fevereiro. E você, já foi conhecê-lo?  

Aproveite o início de ano e coloque como 
meta ter mais qualidade de vida. Mexa-se. 
Agende uma hora e descubra como ficar em 
forma para o verão e com saúde para o ano todo.

Terapias alternativas 
Hoje, os serviços oferecidos são: auricu-

loterapia, drenagem linfática (é necessário 
apresentação de atestado médico indicando 
a técnica), massagem relaxante, massagem 
turbinada e reeducação postural global (RPG, 
para o qual também é necessária indicação 
médica).

Como funciona: após avaliação profissional 
agendada, é hora de marcar com a recepcionis-
ta os dias para o tratamento indicado.

Mas o Espaço Saúde está sempre pensando 
em você e no seu bem-estar, por isso está pre-
parando novidades. 

Em maio, novas terapias 
ventosas
As ventosas são copos esféricos que fazem 

uma pressão negativa na pele, oxigenando a 
área. Tem finalidade estética e terapêutica. Pode 
auxiliar no tratamento de anemia, melhorando 
a qualidade do sangue. Age também nos casos 
de tensão e estresse. O tratamento é indicado 
ainda no combate à celulite e estrias. 

Contraindicações: Pessoas com osteoporose; 
em período menstrual; com doença viral, gripe, 
por exemplo, e com alguma infecção.

Pedras quentes
É o relaxamento total. A técnica é utilizada para 

quem sofre com os efeitos do estresse. É indicada 
também para diminuir inflamações. 

Agende uma hora e conheça melhor estes 
novos tratamentos. 

Academia
Se você curte exercícios mais aeróbicos, 

prepare-se. Além da musculação, as aulas de Tae bo 
retornam em abril ao Espaço Saúde. A prática, que 
é uma mistura de boxe, artes marciais e aeróbicas, 
oferece um intenso exercício e um treinamento de 
todo o corpo. Aulas serão oferecidas às quartas-
feiras, às 7h30 e às 17h. 

Veja os horários das aulas atuais: 
Musculação. As aulas são de segunda a sexta-

feira. Pela manhã, das 6h30 às 12h30. E à tarde, 
das 14h às 20h.

Agende uma hora. Vale a pena conhecer este 
espaço, que é seu também. 

A avaliação funcional para quem quer ingres-
sar na academia é realizada todas as quartas-feiras, 
com horário agendado. 

O Espaço Saúde do Trabalhador fica ao lado 
da sede do SINTUFRJ, na ilha do Fundão. Mais 
informações pelo Telefone 2560-8615 ramal 223.

Atenção conveniados da 
Amil-Saúde

Nota de falecimento

Você conhece a arte do Ikebana?
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Mas atenção: a inscrição é 
somente dias 5, 6 e 7 de março. As 
aulas começam dia 12.

Parte do projeto Universidade 
para os Trabalhadores, o SINTUFRJ 
inicia a partir de março a oferta aos 

EDUCAÇÃO

SINTUFRJ oferece Curso de Línguas Instrumental

Telefone geral, Recepção e Secretaria – 3194-7100
Convênio - 3194-7102 e 3194-7103
Reprografia – 3194-7117
Departamento de Comunicação – 3194-7112
Espaço Saúde – 3194-7123
Dejur Trabalhista – 3194-7119
Dejur Civel – 3194-7133

Reunião discute proposta de regularização da Vila

O Plenário da Câmara apro-
vou no dia 14, em segundo 
turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 270/08. A PEC 
garante o pagamento de proven-
tos integrais a aposentados por 
invalidez permanente, paridade 
de reajuste com cargos da ativa 
e beneficia trabalhadores que 

entraram no serviço público até 
o fim de 2003. O projeto agora 
segue para o Senado.

De autoria de Andreia Zito 
(PSDB-RJ), a PEC foi aprovada 
por 428 votos a 3 e 1 abstenção.  
De acordo com o texto, o servidor 
que entrou no setor público até 
o final de 2003 e já se aposentou 

ou venha a se aposentar por in-
validez permanente terá direito a 
proventos calculados com base na 
remuneração do cargo em que se 
deu a aposentadoria, sem uso da 
média das maiores contribuições, 
como prevê a Lei nº 10.887/04.

Segundo o relator na comis-
são especial que analisou a PEC, 

deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP), o texto corrige uma das 
distorções da reforma previdenciá-
ria que instituiu a aposentadoria 
por invalidez permanente com 
proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição.

A PEC estipula um prazo de 
180 dias para o Executivo revisar 

as aposentadorias e pensões con-
cedidas a partir de 1º de janeiro de 
2004. Os efeitos financeiros dessa 
revisão vão valer a partir da data 
de promulgação. Fonte: Agência 
Câmara de Notícias

Leia a íntegra da PEC no 
site http://www2.camara.gov.br/
agencia/

Câmara dos Deputados aprova PEC 270. Luta agora é no Senado

O Movimento de Regulariza-
ção Fundiária da Vila Residencial 
reuniu-se no dia 14 com a PR-5 
e sua Assessoria Administrativa 
e Jurídica. Na reunião, ficou 
acordada a proposta que deverá 
ser encaminhada pela UFRJ para 
a Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU) do Ministério do 
Planejamento.

A AmaVila aprovou em assem-
bléia da comunidade a reivindica-
ção da Concessão de Uso Especial 
para Fins de Moradia (Cuem). A 

modalidade foi aprovada também 
em reunião com a Reitoria, no 
Consuni e por fim, no Conselho 
de Curadores. Esta foi protocolada 
na SPU. 

No entanto, agora, represen-
tantes do movimento questionam 
por que a SPU e a UFRJ tentam 
aprovar outra modalidade: a 
Concessão de Direito Real de Uso 
(CDRU), que, segundo explicam, 
“poderá ser bastante onerosa, tem 
menor eficácia jurídica, traz mais 
fragilidade para os moradores”. 

O acordo busca constituir 
uma regularização que con-
temple os moradores que tem 
o direito à Cuem, aqueles que 
acumulam as seguintes carac-
terísticas: com terrenos com até 
250m², não ser proprietário de 
outro imóvel, ser morador desde 
30 de junho de 1996, com direito 
sucessório (moradores depois 
desta data somam o tempo do 
morador anterior).

Ficou acordado que as en-
tidades envolvidas no processo 

(AmaVila, UFRJ, SPU e Comissão 
de Regularização Fundiária da 
Vila) irão promover reuniões e 
oficinas de modo a esclarecer os 
moradores sobre os instrumentos 
de regularização em discussão.

A importância da Cuem
Em um pequeno quadro 

comparativo, os representantes 
do movimento apontam a ne-
cessidade da Cuem, que atende a 
interesse social, “na medida em 
que se insere como instrumento de 

regularização da posse no Brasil.” 
Nesta modalidade, há a expedição 
de um título e o Poder Público não 
tem condição de negar o direito 
ao concessionário. 

Entre alguns dos prejuízos 
da CDRU estão o fato de que esta 
modalidade necessita de autoriza-
ção legal; é possível a exigência 
de desafetação (a tomada do 
bem, inexigível na Cuem) e a 
expedição se faz por prazo certo 
ou indeterminado. Na Cuem, sob 
prazo indeterminado.

 

Anote os novos telefones 
do SINTUFRJ

1. Pré-requisito 
- Ser portador de diploma de nível universitário ou estar cursando 

uma graduação
2. Podem se inscrever:
a) Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ filiados 

ao SINTUFRJ que estejam em dia com suas relações com o sindicato, 
de acordo com o estatuto da entidade.

b) Dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em 
educação da UFRJ.

c) Prestadores de serviços na UFRJ há mais de 1 ano devidamente 
comprovado pela Direção da Unidade em que trabalha.

d) Trabalhadores sindicalizados a entidades filiadas à CUT e cate-
gorias onde haja oposição cutista organizada.

Observação: Todo servidor técnico-administrativo em educação 
(item 2.a) que se inscrever estará automaticamente selecionado. 

3. Data da inscrição para o processo de seleção:
Dias 5, 6 e 7 de março de 2012.
4. Locais de inscrição:
• Sede do Sindicato: (9:00 às 17:00hs). Cidade Universitária – 

Ilha do Fundão – Rio de Janeiro, RJ. (Perto da Prefeitura da Cidade 
Universitária).

Telefones: 2590-7209, 2560-8615, 2290-2484 e 2270-3348.
• Subsede do Sindicato no Centro: (14:00 às 20:00hs). Instituto 

de Filosofia e Ciências Sociais – UFRJ. Largo de São Francisco, 1. Sala 
402. Telefone: 3852-1026

• Subsede do Sindicato na Praia Vermelha: (9:00 às 16:00hs). 
Av. Venceslau Brás 71 (Próximo ao Hospital de Psiquiatria). Telefone: 
2542-9143.

5. Documentos necessários:
• Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ:
- Documento de identidade;
- Comprovante de sindicalização (contracheque e carteirinha do 

sindicato atualizada).
• Dependentes de servidores técnico-administrativos em educação:
- Documento de identidade; 
- Comprovante de dependente de sindicalizado (carteira de iden-

tidade do dependente e comprovante de sindicalização do responsável 
ou declaração de dependente emitida pelo sindicato).

• Prestadores de serviços na UFRJ:
- Documento de identidade;
- Declaração do setor de pessoal da UFRJ onde presta seus serviços.
 • Trabalhadores sindicalizados a entidades filiadas à CUT e cate-

gorias onde haja oposição cutista organizada:
- Documento de identidade;
- Comprovante de sindicalização (contracheque ou carteirinha do 

sindicato com recibo de mensalidade paga);
6. Número de vagas oferecidas e distribuição das vagas por categoria:
Ao todo serão oferecidas 100 vagas, sendo 50 para Espanhol e 50 para Inglês.
A distribuição das vagas será feita segundo a seguinte ordem de 

prioridades:

sindicalizados e dependentes do 
Curso de Línguas Instrumental – 
de Inglês e Espanhol – para acesso 
à pós-graduação.

O curso buscará capacitar 
para leitura de texto acadêmi-

co através do estudo de tópicos 
gramaticais e da utilização de 
técnicas diversas de leitura. 
As provas de conhecimento de 
língua estrangeira que com-
põem os processos seletivos 

para os cursos de mestrado e 
doutorado testam, em geral, 
as habilidades de leitura e 
interpretação de textos. Em 
muitos casos é permitido o 
uso do dicionário e na gran-

de maioria as respostas são 
dadas em língua portuguesa. 
Há provas em que é solicitada 
ainda a tradução de trechos de 
um texto. A seguir, conheça 
o edital.

a) Servidores técnico-administrativos em educação definidos pelo 
item 2.a deste edital;

As vagas restantes, estas serão distribuídas segundo a seguinte 
ordem de prioridades:

c) Dependentes definidos pelo item 2.b deste edital até o limite de 
75% das vagas restantes;

d) Demais inscritos definidos pelos itens 2.c e 2.d deste edital.
7. O processo de seleção
Conforme definido pelo item 6, os funcionários técnico-admi-

nistrativos em educação da UFRJ terão suas vagas automaticamente 
asseguradas.

Caso o número de candidatos às demais vagas supere o número 
de vagas oferecidas, estas serão distribuídas com base em um sorteio 
público, em data e local definidos no item 10 deste edital.

8. Horários e locais do curso:
As aulas serão às segundas-feiras no IFCS, das 18:30 às 19:50h. 
9. Início das aulas:
As aulas terão início no dia 12 de março de 2012.
10. Calendário:

INSCRIÇÃO: Dias 5, 6 e 7 de março de 2012.

SORTEIO: 9 de março de 2012 na subsede do IFCS às 18:00h.

INÍCIO DAS AULAS: 12 de março de 2012.

Edital processo de seleção do Curso de Língua Instrumental para acesso à pós-graduação (mestrado e doutorado) 2012

Venha fazer aulas de Canto Coral O Coral do SINTUFRJ come-
morou com festa seu primeiro 
aniversário no dia 6/2. O Coral 
ensaia às segundas-feiras, das 
16h30 às 18h30, no Espaço 
Cultural do SINTUFRJ, na Ci-
dade Universitária. O Sindicato 
disponibiliza condução (pas-
sando pela Avenida Brasil até o 
Shopping Nova América, em Del 
Castilho) para facilitar o retorno 
dos alunos às ruas residências.
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SAÚDE DO TRABALHADOR

Os técnicos-admi-
nistrativos da manutenção 
do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) classificam a 
unidade como “um barril 
de pólvora” pelo volume 
de problemas que acumula. 
Principalmente por ser um 
setor que funciona no sub-
solo. Os profissionais que 
participaram da reunião 
organizada pelo Sindicato, 
na terça-feira, dia 14 de 
fevereiro, no auditório do 
Quinhentão, para discu-
tir saúde do trabalhador, 
apontaram várias situações 
que interferem na rotina  de 
trabalho e que poderiam ser 
evitadas. 

Na reunião com os tra-
balhadores da Coordenação 
da Praia Vermelha, quarta-
feira, dia 15 de fevereiro, o 
Sindicato explicou o que é 
o Sistema de Integração de 
Atenção à Saúde do Servi-
dor (Siass), que está sendo 
implantado na UFRJ e em 
outras instituições públicas 
federais. E informou sobre 
a proposta que a entidade 
e a Divisão de Saúde do 
Trabalhador (DVST) pre-
tendem levar à Reitoria 
para a comissão prevista na 
estrutura do Siass. 

Sindicato realiza reunião na 
Praia Vermelha e no Fundão 

Nas duas reuniões, o técnico 
em segurança no trabalho e ex-
diretor do SINTUFRJ, Huascar 
Costa Filho, explicou como 
está sendo implantado e como 
funcionará o Siass na UFRJ. 
“O comitê técnico-acadêmico 
criado pela PR-4 já se reuniu 
pelo menos quatro vezes, mas 
a preocupação do Sindicato é 

Saúde do trabalhador 
foi o tema da conversa 
com a categoria na 
Coordenação da PV e na 
manutenção do CCS

Colsats ou Cissp
garantir que a categoria possa 
interferir na política do governo 
de saúde do trabalhador. Por isso 
estamos fazendo a discussão do 
tema nas unidades”, disse.

A proposta do SINTUFRJ é 
apresentar,  com a Divisão de Saúde 
do Trabalhador (DVST), proposta 
à Reitoria para que a comissão 
prevista na estrutura do Siass – a 

Comissão Interna de Saúde do 
Servidor Público (Cissp) – seja a 
Comissão Local de Saúde do Tra-
balhador (Colsat). “Não importa 
que nome venha ter essa comissão, 
Cissp ou Colsat. O importante é 
termos o controle social dela, que 
deverá funcionar com nosso olhar 
crítico”, afirmou Huascar.   

Gerly Miceli, dirigente do 

SINTUFRJ, acrescentou que para 
a DVST é prioridade a implanta-
ção do Siass e da comissão com 
o perfil para atender às neces-
sidades dos trabalhadores da 
universidade. E os profissionais 
da Divisão estão fazendo isso 
mesmo sem estrutura para rea-
lização de quaisquer trabalhos, 
pois não contam ao menos com 

uma sede. A DVST está instalada 
em um galpão improvisado que 
pertencia a Escola de Belas Artes, 
afastada das unidades, com 
dificuldades de comunicação 
por telefone e internet e, na 
maioria das vezes, não conta 
com ar condicionado.  No verão, 
é difícil suportar o calor dentro 
das salas.

Na Praia Vermelha, 
omissão
Condições inadequadas ao 

desenvolvimento das tarefas foram 
as queixas dos trabalhadores da 
Coordenação da Praia Vermelha. 
Ao final, eles concluíram que havia 
necessidade de realização de outras 
reuniões do Sindicato na Praia 
Vermelha, independente de quem 

Problemas no CCS
Por ser o maior Centro da 

universidade – são 24 unidades 
e órgãos suplementares, cinco 
faculdades e escolas, 13 institutos, 
três núcleos e três hospitais –, a 
manutenção do CCS sempre foi 
uma das tarefas mais difíceis e 
complicadas de serem realizadas. 
No momento, por exemplo, o 
reitor é o grande vilão. Segundo 

os trabalhadores, o equipamento 
está ruim e queima lâmpadas a 
toda hora. Os trabalhadores tam-
bém reclamaram da precariedade 
do sistema de internet que atende 
ao RH da Decania. “Vive fora do ar 
e os nossos processos não chegam 
à PR-4”, disseram.

Uma situação que incomo-
da os trabalhadores e que eles 

compartilharam com a direção 
sindical, é saber que o CCS, assim 
como a maioria das empresas 
e indústrias do entorno, utiliza 
a Baía de Guanabara como 
aterro sanitário. “É vergonhoso 
uma instituição como a UFRJ 
agir contra o meio ambiente”, 
denunciaram.  Corte de adicio-
nal de insalubridade, depois de 

décadas recebendo o benefício, 
atinge número considerável de 
profissionais. 

O SINTUFRJ aponta que é 
necessário que a universidade 
produza um laudo ambiental da 
Manutenção do CCS e também do 
ambiente externo: “Jogar o esgoto 
hospitalar na baía é muito sério”, 
concluiu Gerly Miceli.

esteja na direção da entidade, para 
que mais técnicos-administrativos 
entendessem o que é saúde do 
trabalhador. 

A preocupação manifestada 
pela maioria é que o tema deixe 
de ser prioridade do SINTUFRJ 
em caso de mudança de di-
reção. E que o mesmo ocorra 

em relação ao Siass, quando 
outros personagens assumirem 
a Administração Central da 
UFRJ. Segundo os trabalhado-
res, a Reitoria tem se omitido 
em propiciar qualidade de vida 
nos ambientes de trabalho, e 
citaram como exemplo a falta de 
estrutura da própria Divisão de 

Saúde (DVST). A direção sindi-
cal tranquilizou a categoria em 
relação ao futuro informando 
que, como o SINTUFRJ defende 
um programa amplo de saúde 
do trabalhador, ele terá prosse-
guimento mesmo com outros 
dirigentes à frente da entidade 
de classe e da UFRJ. 

REUNIÃO NO CCS: trabalhadores da manutenção apontaram problemas nos ambientes de trabalho

PRAIA VERMELHA: preocupação da maioria é o tema deixar de ser prioridade para o SINTUFRJ, em outra gestão

Fotos: Emanuel Marinho



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 988 – 27 de fevereiro a 4 de março de 2012 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

 

Fotos: Emanuel Marinho

 

MATERNIDADE-ESCOLA

A reunião da direção sin-
dical com os trabalhadores da 
Maternidade-Escola da UFRJ, na 
quarta-feira, 15, foi longa, por-
que a pauta foi extensa e tratou 
de assuntos delicados para a divi-
são de Enfermagem. A EBSERH e 
a luta do Sindicato para estender 
a jornada de 30 horas a todos os 
trabalhadores dos hospitais uni-
versitários também entraram no 
debate. O auditório Célia Alencar 
ficou lotado.

Os assuntos relacionados ex-
clusivamente à enfermagem da 
maternidade propiciaram um 
debate pertinente sobre conduta 
ética e assédio moral, porque en-
volveram práticas de dinâmicas 
polêmicas e denúncias anônimas 
contra colega. Houve momentos 
de tensão e emoção no pequeno 
espaço, mas a cada manifestação 
se aprendia um pouco mais sobre 
os temas. 

Denúncias vazias 
A coordenadora do SINTU-

FRJ Gerly Miceli abriu a reunião 
chamando a enfermeira Antonia 
Lucia Marins Guimarães, que soli-
citou espaço ao Sindicato para tor-
nar público o resultado da apura-
ção das denúncias anônimas feitas 
contra ela à Ouvidoria da UFRJ, 
em 2010. A profissional foi acusa-
da de prejudicar colegas quando 
no exercício do cargo de chefe da 
enfermagem da maternidade. Mas 
tanto o Departamento Jurídico do 
Sindicato como a Procuradoria da 
UFRJ, com base em análises docu-
mentais, nada encontraram que 
desabonasse a servidora. 

O documento, assinado pelo 
coordenador para Assuntos Con-
tenciosos da Procuradoria Fede-
ral da UFRJ, Daniel Junqueira de 
Souza Tostes e enviado ao diretor 
da maternidade diz: “Com vistas 
a esclarecer as acusações mani-
festas em denúncia anônima na 
Ouvidoria da UFRJ, encaminho a 
V.Sa. as respostas referentes às acu-
sações transcritas do documento 
original (anexo I), bem como as 
provas documentais”. 

O advogado do SINTUFRJ 
que cuidou do caso, Alexandre 
Fletcher, estava presente. “O que 
estamos tratando aqui é de uma 
coisa muito mais grave: é da rela-
ção de trabalho no serviço públi-
co. O Sindicato não faz investiga-
ção e nem publica acusações no 
jornal para preservar o servidor; a 
entidade atende ao princípio bá-
sico que é estar junto do servidor. 
Por isso a nossa proposta inicial 
foi reunir vocês e expor o que 
estava acontecendo, pois precisa-

Unidade discutiu ética e assédio moral  

Decania do CCMN - dia 12/3, às 10h, nas 
salas 1 e 2  
Observatório do Valongo - dia 7/3, às 10h;
IGEO - dia  12/3, às 13h
Instituto de Matemática - dia 13/3, às 14h;
NCE - dia 13/3, às 10h
Instituto de Química - dia 14/3, às 10h 

Atenção: está confirmado apenas o local da 
reunião da Decania; as demais unidades aguardam 
confirmação da agenda.

Próximas reuniões nas unidades:
Pauta: Informes e Colsat

mos refletir sobre as providências 
que vamos tomar quando ocorrer 
casos como esse. Precisamos dis-
cutir os problemas entre nós. Essa 
é a discussão que o Sindicato 
quer ter com vocês”, falou. 

Muito emocionada, Antonia 
Lucia resumiu em dez minutos 
como teve a vida dela e da fa-
mília transtornada pelas denún-
cias anônimas feitas contra ela e 
aceitas pela direção da unidade 
e pela Ouvidoria da UFRJ: “Tive 
que comprovar minha inocência 
em 16 itens. Um dossiê provou 
com documentos e investigações 
que as denúncias eram impro-
cedentes. Quem fez isso não teve 
a coragem de se mostrar e dizer 
o que pensava. A intenção era 
causar desestrutura pessoal e pro-
fissional. Solicitei afastamento 
temporário da chefia porque co-
brei sindicância da maternidade. 
Tamanha crueldade foi difícil 
encontrar nesta universidade. 
Envolveram nomes de familia-
res, como do meu marido, como 
fraudador. As pessoas não têm 
noção do que fazem com a nossa 
vida e da nossa família”. A enfer-
meira tem 20 anos de UFRJ e há 
sete chefiava a divisão. 

Antonia recebeu na reunião 
inúmeras manifestações de apoio 
e solidariedade de colegas, que fi-
zeram questão de afirmar que ela 
é exemplo de profissionalismo e 
comportamento ético. 

Dinâmica polêmica 
O outro assunto delicado da 

pauta foi a denúncia que che-
gou ao Sindicato de que a chefia 
da UTI Neonatal havia causado 
constrangimentos a 30 colegas ao 
adotar uma dinâmica de sensibi-
lização utilizando ovos. A moti-
vação foi um erro cometido num 
procedimento com um bebê. 

“Trabalhadores procuraram o 
Sindicato porque viraram chacota 
de colegas. Contaram que cada 
um estava tendo que carregar dois 
ovos nos bolsos, por seis plantões, 
para que entendessem que a vida 
das crianças é tão frágil como um 
ovo. O SINTUFRJ procurou pro-
fissionais da própria universidade 
e foi informado de que, se é uma 
dinâmica, ela tem que ser imple-
mentada por profissionais habi-
litados e não poderia ser no local 
e horário de trabalho e deveria ter 
consentimento do trabalhador e 
respeitar princípios éticos. Médicos 
da UTI Neonatal postaram comen-
tários no Facebook estranhando 
que alguém se submetesse a esse 
tipo de constrangimento”, expôs a 
sindicalista Gerly Miceli. 

Um dia antes, a diretora 
Chantal Russi foi à maternidade 
conferir a denúncia. Depois de 
levar o problema à direção da 
unidade, que informou não saber 
de nada, a dinâmica foi suspensa.  

A chefe da UTI Neonatal disse 
que a dinâmica dos ovos conta-
va com o aval do Ministério da 
Saúde e era adotada em vários 
lugares. Consistia em trabalhar 
o cuidador na sensibilização do 
apego e do cuidado. “Estou há 
sete meses na UTI e verifiquei 
queda na assistência, e comecei a 
dinâmica. Quem não quis parti-
cipar ficou de fora. E eu mesma 
quis parar antes do diretor man-
dar”, justificou a chefia. 

Segundo explicou o advogado 
do Sindicato na reunião, essa di-
nâmica é repudiada pela Justiça, 
que diz que é condenável a prá-
tica de dinâmicas que afetem o 
íntimo das pessoas. 

 “Trabalho com educação há 
22 anos, e foi comprovado que 
retirar o profissional do ambien-
te de trabalho para sensibilizá-lo 
não é eficaz. O enfermeiro tra-
balha com educação e saúde o 
tempo inteiro, portanto, em caso 
de erro, mandar embora só não 
basta, além de ser injusto demais. 
União é o que a gente precisa”, 
defendeu Ana Paula Vieira dos 
Santos Esteves.

 “Tudo o que a gente faz pode 
ser tomado como assédio moral. 
A maior parte dos servidores está 
se sentindo perseguida. Falta di-
álogo. Não se transmite cuidado 
através de punição, mas com 
cuidado. A atividade pode ser lida 
pelo avesso de forma paranoica”, 
afirmou a técnica em assuntos 
educacionais Marisa Maia. 

A técnica de enfermagem Ve-
rônica Mirauto disse que partici-
pou da dinâmica porque quis e 
que não se sentiu ameaçada, jul-
gada ou perseguida. “Estou há 13 
anos na UFRJ e aqui a gente vive 
o tempo todo em treinamento e 
em estudo”, lembrou. 

         
Reivindicação da categoria

A reunião foi encerrada com 
uma firme reivindicação posta so-
bre a mesa pelos trabalhadores: eles 
querem que o SINTUFRJ seja mais 
presente na unidade. Geisa de Oli-
veira, programadora visual, reivin-
dicou a instalação de uma subsede 
da entidade na maternidade. “De-
legado de base não resolve o nosso 
problema. Precisamos de alguém 
que não tenha relações afetivas e 
profissionais com os trabalhadores 
daqui, para que a gente fique à von-
tade para encaminhar os proble-
mas. Talvez um plantão quinzenal 
da direção sindical dê certo”, insis-

tiu a técnica-administrativa. 
Ficou bem clara a necessidade 

de eleição dos delegados sindicais 
de base para que o SINTUFRJ possa 
estar mais presente na unidade.

Na próxima edição do Jornal 
do SINTUFRJ, faremos mais uma 
abordagem sobre a reunião na ma-
ternidade.

ANTONIA Lucia

PAUTA extensa e assuntos delicados na reunião que o SINTUFRJ organizou na Maternidade-Escola
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No dia 27 de fevereiro, às 18h, 
no Salão Nobre do IFCS, a aula 
inaugural do Curso Pré-Vestibular 
do SINTUFRJ, que será proferida 
por Ana Maria Ribeiro, marcará o 
início de uma importante come-
moração: os 25 anos do projeto, 
bodas de prata, uma trajetória 
coroada de êxitos.

A iniciativa foi elaborada em 
1986 como parte de um ambicioso 
projeto político que norteou as 
ações do movimento: o projeto 
Universidade para os Trabalhado-
res, dentro do contexto de lutas pela 
redemocratização do país. Hoje o 
CPV é um patrimônio da categoria. 
A tal ponto, que muita gente teve 
sua história de vida modificada 
pelo curso. Sem exagero. 

Qual foi a origem do projeto? 
Quem esteve envolvido em sua 
idealização? O Jornal do SINTU-
FRJ se integra a esta merecida 
comemoração (que se estenderá 
ao longo do ano), publicando uma 
série de reportagens que remontam 
esta trajetória. 

Projeto em expansão
A procura pelo curso vem au-

mentando. Muitos sindicalizados 
o procuram  diante dos incentivos 
à qualificação proporcionados pela 
Carreira. Todas as duas turmas 
(com 60 alunos cada) estão con-
centradas no IFCS, com estrutura 
multimídia para garantir a qua-
lidade do curso. A coordenadora 
pedagógica Daniele São Bento 
explica que os resultados (em ter-
mos de aprovação nos concursos de 
acesso) são muito bons, algumas 
vezes (no caso de quem faz o curso 
completo) acima da média dos 
cursinhos tradicionais:

“O CPV contribui não só para 
a formação, mas para o papel que 
os servidores cumprem dentro da 
universidade. Estes acabam se 
conscientizando da importância 
que têm na construção de uma 
universidade pública e de quali-
dade e da importância social que 
a universidade tem”, resume Da-
niele, que faz questão de relembrar 
companheiros que construíram 
o projeto até aqui, como os co-
ordenadores José Mauro Branco 
Albino, Francisco Porfírio, Sandra 
Bragatto, Darlan Montenegro e 
Elísia Maia.

Mais do que um projeto
“O pré-vestibular do SIN-

TUFRJ foi, em seus primeiros 
momentos, mais do que um 
projeto. Era mesmo uma palavra 
de ordem. E foi por acreditar que 
a universidade também é para os 
trabalhadores que eu nunca desisti 
de frequentá-la. Um objetivo que 
me foi internalizado desde cedo, e 
que foi partilhado por mim e por 
toda uma geração de filhos dos 
segmentos sociais assalariados. 

Eu tive a sorte de estudar na 
escola pública em um momento 

Uma história de sucesso
 “O CPV foi fundamental na 

determinação do que eu faço e 
do que sou hoje. Sem ele, muito 
provavelmente não teria feito 
um curso superior – Direito, na 
UFF – e uma pós-graduação (na 
Candido Mendes) em Direito 
Processual Penal e Direito Pe-
nal”, disse Johnson Braz, que 
ingressou como desenhista, foi 

Dívida
Ana Maria Ribeiro, ex-coorde-

nadora do SINTUFRJ e que também 
se dedicou à consolidação do pro-
jeto, relembra inúmeros casos em 
que o CPV influiu profundamente 
na vida profissional e acadêmica de 
trabalhadores da UFRJ.  “Acho que 
a categoria tem uma dívida grande 
com uma série de companheiros 
que elaboraram, no final da década 

onde também diferentes setores 
das classes médias a frequentavam. 
O que foi importante para minha 
formação moral, pois me ajudou 
a entender que as diferenças 
materiais não necessariamente 
se traduzem em maior ou menor 
capacidade intelectual. 

Percebi no conteúdo das au-
las do CPV um forte viés crítico 
e relativizador, que questionava 
conhecimento pretensamente eru-
dito e que afirmava que as classes 
populares tinham conhecimentos 
fundamentais para a sociedade. 

Essa perspectiva presente no 
curso eu carrego comigo nas 
atividades acadêmicas que desen-
volvo atualmente. Participo da 
equipe que está à frente de uma 
experiência nova, na UFF, que é um 
curso de graduação em uma área 
complexa: a segurança pública. 

Em termos mais objetivos, 

de 80, essa visão que faz com que, 
na UFRJ, os trabalhadores tenham 
a concepção de que está num 
ambiente de ensino, que deve se 
aprimorar. Naquela época, havia a 
perspectiva de ascensão funcional. 
Agora, com a Carreira de 2005, 
voltou a haver a valorização. É um 
projeto em que a categoria vê resul-
tado concreto. Há inúmeros casos 
de sindicalizados e dependentes 

coordenador do SINTUFRJ (Ge-
ral e de Comunicação) e agora 
está no Iesc prestando assessoria 
à direção: “A importância do 
projeto é que abre as portas 
dos trabalhadores, sobretudo de 
mais baixa renda, a um curso 
superior, coisa que não é fácil. 
O curso prepara aqueles alunos 
que não tiveram condições de 

fazer bom ensino médio e que 
conseguem novas perspectivas 
profissionais. O CPV tem tam-
bém uma grande influência 
na formação da cidadania do 
trabalhador que ingressa no 
curso”, avalia Johnson, come-
morando: “São 25 anos, e o CPV 
está de parabéns. É uma história 
de grande sucesso”. 

que encontraram, através do CPV, 
acesso a uma boa formação. Não 
devemos abrir mão do reconhe-
cimento de que essa experiência 
foi precursora de quase todos os 
cursos pré-vestibulares comunitá-
rios no Rio de Janeiro e em outros 
estados, no final da década de 80. 
Muita gente saiu de nosso curso e 
foi construir novos cursos em suas 
comunidades”, relatou Ana Maria. 

Uma iniciativa 
imprescindível
É o que avalia Antônio José Bar-

bosa de Oliveira. Hoje é superinten-
dente-geral de Políticas Estudantis. 
Ingressou na UFRJ em 1994, como 
técnico-administrativo do nível mé-
dio (assistente em administração), 
e depois de cursar o CPV, passou a 
investir em sua vida acadêmica. “O 

CPV foi bastante importante. Com 
a oportunidade do pré-vestibular, 
tornei-me aluno da UFRJ, fiz Histó-
ria no IFCS e depois especialização 
em História do Brasil na Faculdade 
de Formação de Professores da Uerj, 
e mestrado (também no IFCS, em 
História Comparada). Fiz concurso 
para professor (do curso de Bibliote-
conomia, em 2009) e fiz doutorado 

em Memória Social, na Uni-Rio. 
Essa dimensão do CPV como pos-
sibilidade concreta de qualificação 
do servidor, e até no sentido de ser 
um canal para acesso ao ensino 
superior dos funcionários, acho de 
vital importância. Sempre defendi 
a bandeira do Curso Pré-Vestibular. 
É uma iniciativa imprescindível”, 
conclui Oliveira.

o CPV tem possibilitado aos 
técnicos-administrativos da UFRJ, 
como também a seus dependen-
tes, informação qualitativa para 
a participação nos concursos 
vestibulares, ano após ano, sem 
se descuidar de uma importante 
mensagem política: a educação é 
um direito de todos, não podendo 
haver exclusões. 

No momento atual, percebe-
mos a existência de um número 
maior de políticas públicas vol-
tadas para a ampliação do acesso 
de variados segmentos sociais à 
universidade. Está longe do ide-
al, mas o que tem sido feito, de 
alguma forma, pode ser pensado 
como uma conquista daqueles que 
sempre defenderam a necessidade 
de que a universidade fosse para 
todos, e não apenas para as elites 
sociais e econômica. 

O desafio é que esta ampliação 

se potencialize para que a Universi-
dade Pública, Gratuita e de Qualida-
de seja uma realidade para todos. E 
o CPV é expressão de um programa 
político que foi partilhado por 
diferentes matrizes de pensamento 
no interior da militância sindical 
na UFRJ. Ainda que uma ou outra 
tenha apresentado nuanças em seu 
entendimento sobre a viabilização 
do projeto, o fato é que quase todos 
os grupos políticos que expressaram 
compromisso com essa bandeira 
de luta procuraram preservá-lo. 
E o resultado são esses 25 anos de 
conquistas e uma exemplar história 
de luta”.

Lenin Pires, ex-coordena-
dor do SINTUFRJ, doutor em 
Antropologia (UFF), realizan-
do o pós-doutorado no Institu-
to de Estudos Comparados em 
Administração Institucional 
de Conflitos (UFF).

Curso Pré Vestibular do SINTUFRJ: 

anos de 
sucesso2525

ANA MARIA

ANTÔNIO OLIVEIRA

JONHSON BRAZ

LENIN PIRES

Fotos: arquivo
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“O êxito do projeto é 
inquestionável”

O Curso Pré-Vestibular do 
SINTUFRJ (CPV), que está come-
morando 25 anos de existência, é 
uma instituição e uma conquista 
da categoria. Esta é a opinião 
de João Eduardo do Nascimento 
Fonseca, que foi presidente da 
ASSUFRJ (atual SINTUFRJ) no 
fim da década de 1980, época em 
que o projeto Universidade dos 
Trabalhadores (do qual o CPV é 
parte) foi idealizado.

Autor do livro Novos auto-
res na cena universitária, 
uma referência na história da 
categoria –, João Eduardo foi 
sub-reitor de Pessoal e ex- chefe 
de  Gabinete na gestão de Aloí-
sio Teixeira, sendo atualmente 
coordenador do projeto de desen-
volvimento institucional para a 
implantação da Superintendência 
de Comunicação Social da UFRJ. 
Nesta entrevista, a primeira de uma 
série que o Jornal do SINTUFRJ vai 
publicar em comemoração aos 25 
anos do CPV, João conta um pouco 
desta história.

Pioneirismo e vanguarda
“O projeto Universidade 

dos Trabalhadores era do mo-
vimento dos funcionários, da 
ASSUFRJ. Era ambicioso, não se 
encerrava no CPV. Tinha tam-
bém a intenção de estabelecer 
interação com a instituição e 
promover diversas iniciativas 
e subprojetos de capacitação e 
formação política para a cida-
dania. O pioneirismo da inicia-
tiva era amplo. Por essa razão, 
ao que me consta, foi um dos 
primeiros pré-vestibulares co-
munitários. Senão o primeiro. 
Como pré-vestibular sindical, 
garantiria que foi o primeiro.

A ideia não era só oferecer 
preparação para o exame ves-
tibular. A questão de fundo é 
que, de certo modo, era uma 
política de vanguarda tanto no 
movimento sindical quanto na 
discussão da questão universi-
tária: pela primeira vez estava 
se pautando um instrumento 
de democratização do acesso. 
A universidade só veio discutir 
isso um pouco mais tarde. 

Não estava na agenda da 
institucionalidade a democra-
tização do acesso, como esteve 
claramente na gestão do Alo-
ísio (Teixeira, ex-reitor). Em 
relação a isso, era vanguarda. 
Como uma palavra de ordem do 
movimento.”

Mudança social
“Quando o movimento dos 

funcionários cria o projeto Uni-
versidade para os trabalhadores, 
pauta essa questão no sentido de 
criar condições para que setores 
economicamente desfavorecidos 
e populares da sociedade tivessem 
meios de acesso ao ensino superior 
público federal de qualidade. O 
projeto estava enraizado naquele 
momento histórico (da década de 
80) – num processo de mudança 
social em curso no Brasil. 

Como o projeto, que começou 
a ser elaborado entre 1984 e 1986, 
era amplo e a gente estava tomando 
a entidade, não tinhamos recursos, 
estrutura. Era uma entidade pobre. 
A gente procurou uma interação 
com a Reitoria para viabilizar 
as condições materiais do curso. 
Pretendíamos trabalhar com estu-
dantes de graduação da UFRJ, na 
medida do possível com orientação 
acadêmica. A gente propôs que a 
Reitoria pagasse bolsas aos alunos 
de graduação na selecionados.”

Concepção ideológica
“Quando se falava de univer-

sidade para trabalhadores, havia 
uma concepção política por um 
lado, e ideológica por outro: po-
lítica, porque naquele momento 
da vida brasileira estava em curso 
uma disputa, com o Partido dos 
Trabalhadores e o movimento 

sindical em ascensão, a CUT fun-
dada em 83: havia um processo de 
ascensão política de esquerda, das 
massas e do movimento sindical 
que reabre um período de disputa 
relativamente democrática. 

Havia uma intenção de marcar 
um campo de concepção sobre o 
papel da universidade, que deveria 
se abrir, romper com seu isolamen-
to e assumir o papel social trans-
formador. Deixar de ser elitizada 
no sentido da restrição do acesso 
que o sistema de educação pública 
brasileira interpunha. 

Ainda hoje, no Brasil, a gente 
está muito atrasado. Imagina há 
25 anos. Portanto, o ponto de parti-
da desta política do movimento dos 
funcionários tinha um caráter de 
vanguarda. A gente queria propor 
uma política que pusesse na agen-
da esse debate sobre a educação. 

Era a proposta de uma univer-
sidade aberta e democrática. Não 
só internamente, na estrutura de 
governo colegiado, de gestão, mas 
também em relação à sociedade, 
do ponto de vista da graduação, dos 
benefícios da pesquisa científica, 
era uma grande discussão sobre 
o papel social da universidade. 
‘Universidade para os trabalha-
dores’ talvez fosse um nome que 
estreitasse essa concepção. Mas 
não era apenas um nome, encer-
rava uma ideia. Uma universidade 
democratizada internamente e nas 

suas relações com a sociedade.”

Deu supercerto
“A durabilidade e a continui-

dade do projeto – com as trans-
formações necessárias – são um 
indicador inquestionável do seu 
êxito. Além do saldo político que 
o movimento dos servidores teve 
naquele período. Depois a gestão 
presidida por (Ronaldo) Lobão deu 
continuidade e fortaleceu o projeto.

Há projetos que duram. Cria-
mos o projeto Universidade para os 
Trabalhadores e o Jornal da ASUFRJ. 
Duas instituições, conquistas do 
movimento, que não tiveram 
descontinuidade. Isso sem falar do 
êxito do mérito da proposta: um 
monte de gente foi aprovada para a 
universidade pública. Isso mostrou 
a qualidade da formação.

Depois da década de 90, até por 
razões conhecidas como a política 
agressiva do governo contra os 
servidores públicos, houve uma 
retração dos movimentos e a ne-
cessidade de brigar pelo emprego 
e pelos salários. Contudo, o projeto 
tem êxito, até pela sua permanên-
cia, pelos resultados imediatos, 
por dar condições a setores sociais 
que sem ele não teriam meios de 
acesso à universidade pública. É 
um êxito também porque marcou 
um campo de discussão política 
ideológica, configurando uma 
agenda de vanguarda.”

AULA INAUGURAL do Curso Pré-Vestibular em 2011, no salão nobre do Instituto de Filosofia e Ciêncis Sociais (IFCS)ENTREVISTA

JOÃO EDUARDO
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UFRJ

A sessão inaugural de 2012 
do Conselho Universitário defla-
grou o processo de elaboração de 
um novo estatuto para a UFRJ. 
Na sexta-feira, 10, a comissão 
nomeada através de portaria fez 
sua primeira reunião de trabalho. 
Mas somente na volta do recesso 
de carnaval, dia 27 de fevereiro, 
é que será fechado o calendário 
de eleição dos representantes do 
Fórum Estatuinte. 

O reitor participou da abertura 
da reunião, que contou apenas com 
a presença do presidente, Adalberto 
Ramon Vieyra, e de quatro outros 
integrantes: um representante dos 
técnicos-administrativos, Renato 
Sarti dos Santos, um dos docentes, 
Vera Lúcia Halfoun, e dois dos 
estudantes, Tadeu Alencar Lemos 
e Gabriel Vilaça.

Composição do 
Fórum e calendário
A reunião discutiu o docu-

mento com propostas enviado pelo 
professor Marcelo Bernardo Vainer, 
que faz parte da comissão. As úni-
cas divergências manifestadas pelo 
grupo presente foram em relação 
à data de inscrição dos candidatos 
ao Fórum Estatuinte e ao tipo de 
voto a ser adotado: nominal ou 
por chapa. 

O documento propõe que o 
Fórum Estatuinte seja composto de 
228 representantes da comunidade 
universitária eleitos nos Centros, 
Fórum de Ciência e Cultura (FCC), 
colegiados: Conselho Universitário 
(Consuni), Conselho de Ensino de 
Graduação (CEG) e Conselho de 
Ensino para Graduados (Cepeg), 
e no campus UFRJ-Macaé. 

Nos seis Centros serão eleitos 
30 representantes: 10 alunos, 

Reunião dia 27, decidirá sobre a forma e o calendário 
de eleição dos representantes de cada segmento

Comunidade elegerá 
o Fórum Estatuinte

10 professores e 10 técnicos-
administrativos, sendo que o 
campus Macaé contará como mais 
um Centro. O FCC elegerá três 
representantes de cada segmento, 
enquanto Consuni, CEG e Cepeg, 
um de cada. 

Caberá à Reitoria convocar 
a eleição, que será conduzida e 
coordenada nos Centros pelas 
respectivas decanias, com exceção 
de Macaé, cuja tarefa ficará a cargo 
da direção do campus, e nos cole-
giados superiores pelos presidentes 
em sessão ordinária. 

A eleição nos Centros, no FCC e 
em Macaé será uninominal e cada 
eleitor votará em um candidato de 
sua categoria, em cédula da qual 
constarão todos os candidatos 
inscritos daquele segmento. 

As datas propostas 
De 14 a 20 de março, inscrição 

de candidatos; de 2 a 4 de abril, 
eleição; 5 de abril, apuração; 6 de 
abril, divulgação dos resultados e 
9 de abril, instalação do Fórum 
Estatuinte. A sessão final do fórum 
seria em dezembro de 2012. O 
documento propõe, ainda, que o 
Fórum, com o apoio da Adminis-
tração Central, fique responsável 
por: organizar e manter sítio no 
portal da UFRJ, blog, twitter, fa-
cebook etc., e pela divulgação de 

todas as propostas e contribuições 
ao debate. 

Já à comissão caberá: elaborar 
as propostas preliminares relativas 
a cada eixo, e promover debates 
e oficinas com representações de 
organizações e entidades gover-
namentais e não governamentais.

Divergências 
O representante dos estudan-

tes, Tadeu Alencar Lemos, não 
concorda com a data de inscrição 
de candidatos. Alega que março é 
o primeiro mês de aula, os alunos 
estão chegando sem saber de nada. 
E é contra o voto nominal, porque 
privilegia o voto pessoal ao invés 
do voto político, além de a lista 
ter que ser muito extensa. “Nós 
defendemos a votação em chapa 
e eleição proporcional”, afirmou 
o aluno de História do IFCS. 

Renato dos Santos, técnico-
administrativo há três anos da 
UFRJ e lotado na Escola de Edu-
cação Física e Desporto, afirmou 
que não defendeu nenhuma 
posição divergente, mas avaliou a 
particularidade levantada pelos es-
tudantes em relação ao calendário 
e ao tipo de voto.  

Para o presidente da comissão, 
Adalberto Vieyra, alguns princípios 
devem nortear o funcionamento 
da comissão, entre os quais garan-
tir a autonomia do processo em 
relação à Administração Central; 
não  exclusão  de outros setores 
da sociedade na discussão e que os 
trabalhos sejam concluídos até o 
fim do ano.

A professora Vera Halfoun tem 
dúvidas se a estatuinte mobilizará 
a universidade para o debate. “A 
UFRJ está deprimida. O neolibe-
ralismo faz com que se olhe só 

para o próprio umbigo e esqueça 
o coletivo. Temos que nos esforçar 
para que este fórum funcione. Acho 
que a via formal, pelos colegiados, 
vai ajudar nas discussões. Mas só 
teremos abril e maio para discutir, 
porque em junho vêm as provas e 
as férias”.   

Embora ache que o ideal 
sejam dois meses de discussão 
antes da eleição, Vera é contra o 
adiamento do calendário proposto, 
preocupada com o esvaziamento 
da universidade em julho, que, 
segundo ela, “seria um banho de 
água fria”. 

As expectativas 
A preocupação do reitor é  

garantir, o máximo possível, a 
autonomia do debate em relação 
à Administração Central, para que 
a estatuinte possa corresponder ao 
que a UFRJ espera. “O que não me 
afasta de acompanhar o processo e 
contribuir com o debate. Pretendo 
solicitar reuniões para saber do 
andamento dos trabalhos”, avisou 
Carlos Levi.

Ele acrescentou que “sabe que 
o trabalho é difícil e complexo, por-
que envolve muitos aspectos, mas é 
muito importante para a UFRJ, que 
tem um estatuto atrasado, que não 
acompanha as demandas e não 
atende às expectativas do país”. 

“Este é um espaço muito 
valioso para se representar a 
universidade na perspectiva de 
se reinventar a instituição. É 
preciso que o corpo social abrace 
o processo de discussão o máxi-
mo possível. Não só no Fórum 
Estatuinte, mas nas próprias 
unidades via a congregação, os 
conselhos deliberativos e outros 
espaços”, definiu o técnico em 
assuntos educacionais Renato 
dos Santos.

Os estudantes defendem, em 
primeiro lugar, a discussão sobre 
a paridade acadêmica. “Este 
tema é pauta do movimento es-
tudantil desde a década de 1930, 
na criação da União Nacional 
dos Estudantes (UNE). Queremos 
uma comunidade acadêmica 
onde nenhum segmento tenha 
peso maior que os outros. Em 
segundo, que esta estatuinte 
reafirme o caráter público da 
universidade, a sua função 
social que deve ser voltada para 
produzir conhecimentos para 
os trabalhadores e não para 
empresas privadas, e terceiro, 
a autonomia universitária”, 
elencou Tadeu Alencar Lemos.        

Reuniões abertas
O presidente da comissão quer 

apoio logístico para que o Fórum 
Estatuinte conte com uma sede e 
que esse espaço ofereça condições 
adequadas para a realização dos 
trabalhos e para a acomodação 
das pessoas que queiram participar 
das reuniões.

A comissão se reunirá na 
segunda-feira, dia 27 de fevereiro, 
às 9h, no anexo à sala de reuniões 
dos órgãos colegiados, no segundo 
andar do prédio da Reitoria.

ADALBERTO Vieyra CARLOS Levi
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