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Novos horizontes na ação dos 3,17%
Decisão judicial abre a possibilidade de 9.407 servidores
entrarem de imediato com execuções individualizadas, pelo Sindicato. 
Assembleia nesta terça vai informar os detalhes. Página 3

SINTUFRJ convoca 
Reunião com auxiliares administrativos
Dia 17 de abril, às 10h, no auditório Samira Mesquita
Pauta:
- Informes da reunião com o reitor e a PR-4
- Deliberações

Servidores marcham sobre Brasília
Cerca de seis mil servidores marcharam pela Esplanada dos Ministérios, no dia 

28, em mais um ato da Campanha Salarial de 2012. No Ministério do Planejamento, 
representantes do movimento se reuniam com o secretário de Relações de Trabalho 
no Serviço Público, Sérgio Mendonça.

A Fasubra reafirmou a dificuldade de enviar delegação à marcha devido aos gastos 
que os sindicatos e a federação terão com o XXI Confasubra, mas manifestou sua 
disposição de luta. Congresso será um momento importante para a categoria sair 
com uma plataforma unitária. Página 4
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Reunião dos aposentados
Dia 24 de abril, terça-feira, às 10h, no Espaço Cultural do SINTUFRJ 

(Fundão). Participação do pró-reitor de Pessoal, Roberto Gambine.

Espaço Saúde no
Circuito Athenas

A equipe de corrida do Espaço Saúde deu um show 
de superação e motivação. Formada por 14 alunos com 
idade entre 32 e 59 anos, ela participou, no dia 25, do 
circuito Athenas, no Aterro do Flamengo, pela segunda 
vez. A estreia foi em 2011.

“O treinamento começou três meses antes. Escolhe-
mos o circuito Athenas porque é um circuito progressivo. 
Nas próximas etapas, as distâncias serão maiores, assim 
poderemos acompanhar o desempenho da equipe”, 
afirmou Carla Nascimento, coordenadora do Espaço.

Cada aluno-corredor que completava a prova de 5 
ou 10 quilômetros recebia, nas tendas do Espaço Saúde, 
montadas com o apoio do SINTUFRJ, tratamento especial: 
lanche, gelo para aliviar a dor, sessão de alongamento 
e shiatsu. “O Sindicato apoia, e muito, essa iniciativa”, 
informou Carla. 

A equipe treina toda terça e quinta-feira, das 18h30 às 
21h30, em frente ao Sindicato, para as corridas. 

Inauguração do Espaço Saúde do SINTUFRJ na PV
Todos estão convidados para a inauguração do Espaço Saúde do SINTUFRJ na Praia Vermelha. Será 

no dia 2 de abril, na subsede do SINTUFRJ. A partir das 10h, o Sindicato vai oferecer aferição de pressão 
arterial, shiatsu e medição de glicemia. Às 14h será iniciada a solenidade de inauguração. 

O Espaço vai funcionar na Praia Vermelha inicialmente terças e quintas-feiras, das 9h às 15h. Mais 
adiante, funcionará também às segundas, quartas e sextas-feiras. O agendamento deverá ser feito pesso-
almente ou por telefone: 2542 9143, com Kátia.

Millôr (1924-2012)
Jornalista de palavras sinceras 

e sinuosas, de piada ácida que 
provoca riso fácil, o carioca Mil-
lôr Fernandes morreu na noite 
da última terça-feira (27/3), aos 
87 anos, no Rio de Janeiro, por 
falência múltipla dos órgãos. 

(...) Como um dos progenitores 
da imprensa brasileira de van-

Coordenação 
de Esporte 
convoca

A Coordenação de Esporte e 
Lazer, em parceria com a PR-4, 
convoca os representantes de 
time de futebol da UFRJ das 
seguintes unidades: Prefeitura, 
Reitoria/PR-4, CLA, Química, 
CCS, HU, EEFD, Praia Verme-
lha, Vigilância, Vila Residen-
cial, Museu Nacional e COPPE 
para a próxima reunião que 
será realizada no dia 4 de abril 
(quarta-feira), às 14h, na sede 
do SINTUFRJ.

Dança de Salão
Retomada das aulas 
na Praia Vermelha
A Oficina de Dança de Salão 

anuncia a retomada das aulas na 
Praia Vermelha. O início das aulas 
será no dia 11 de abril. 

Horário: quartas e sextas-feira, 
a partir das 16h.

Local: sala ao lado do campo 
de futebol.

Inscrições abertas na subsede 
do SINTUFRJ na Praia Vermelha. 

Em tempo: as aulas na sede do 
SINTUFRJ (no Espaço Cultural, no 
Fundão) são de terça a sexta-feira, 
das 17h às 20h.

Para trabalhar 
no Concurso

A PR-4 avisa que os servidores 
e alunos interessados em trabalhar 
na fiscalização do Concurso UFRJ 
2012 que será realizado nos dias 
14 e 21 de abril devem acessar os 
seguintes links para a inscrição: 

Funcionários – http://fiscali-
zacao.pr4.ufrj.br/fiscalizacaoufrj/

Alunos – http://fiscalizacao.
pr4.ufrj.br/fiscalizacaoaluno/

Os servidores selecionados 
receberão R$ 165,00 e os alunos 
selecionados receberão R$ 120,00.

Funcionário da Amil à sua disposição
A Amil cedeu um funcionário para ficar à disposição dos associados 

na sede do SINTUFRJ todas as terças e quintas-feiras, das 9h às 17h. Ele 
irá resolver situações como: entrada no pedido de reembolso, solicitação 
de guia de internação hospitalar e transcrição de pedidos de exames para 
laboratórios Labs.

Segundo o Setor de Convênio, a vantagem é a agilidade no atendi-
mento, específico para os sindicalizados. Este funcionário poderá intervir 
em casos como marcação de consulta e liberação de exames. Por isso, o 
primeiro passo caso haja algum problema em relação à Amil é, conforme 
lembra o Convênio, se dirigir ao SINTUFRJ. 

eDitorial

guarda, o jornalista lançou em 1964 o Pif-Paf, quinzenal considerado 
o primeiro passo da imprensa alternativa no País. Foram oito edições 
da publicação – que o deixaram com uma dívida significativa. Depois 
disso, ainda fez parte do período efervescente do Pasquim.

Entre as mais de seis décadas de jornalismo, sobrou tempo para Vão 
Gogo – seu mais famoso pseudônimo, da década de 40 e 50 – esparramar 
talento como poeta, roteirista, tradutor, dramaturgo, além de desenhista 
e ilustrador. Em todas essas áreas teve grande sucesso.

*Homenagem do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município 
do Rio de Janeiro.

Conheça trechos da autobiografia informal no blog do Millôr no blog:
http://www2.uol.com.br/millor/aberto/biografia/index.htm.

Na semana passada, a mídia estampou em suas páginas que “o 
que seria uma simples comemoração se transformou em imensa 
confusão”. A tal comemoração, no Clube Militar, era nada menos 
do que o aniversário do golpe de 31 de março de 1964. Como se 
fosse natural comemorar este pedaço triste de nossa história que 
envergonha a todos nós. 

Ao contrário da mídia, o ato de protesto do lado de fora do clu-
be, lembrou que o que os militares chamam de revolução, foi, na 
verdade, um regime ditatorial que deixou o saldo de muitos mortos 
e desaparecidos.

Enquanto na calçada um balde de tinta vermelha tingiu o chão 
simbolizando o sangue das vítimas do regime e os manifestantes eram 
atacados com bombas de efeito moral e até presos, dentro do Clube, 
militares criticavam a Comissão da Verdade criada para investigar 
violações de direitos humanos no período, sem punições. 

 Além do fato de uma comemoração como a dos militares 
representar uma profunda ofensa ao regime democrático, é de 
indignar o papel da mídia ao reduzir o protesto a uma pancadaria 
que atrapalhou a solenidade. 

A Organização dos Estados Americanos (OEA) abriu oficialmente 
investigação sobre as circunstâncias da morte do jornalista Vladimir 
Herzog nos porões da ditadura. É isso. Não se pode admitir que o 
arbítrio que se abateu sobre o país seja esquecido, relativizado ou 
relevado.

Mas há uma parte boa nisso tudo
O protesto, que se disseminou por várias capitais do país, reuniu 

representantes de PT, PCB, PCdoB, PSOL, PDT, movimentos sociais 
e parentes de desaparecidos. O que chamou atenção foi o número 
de jovens presentes nas manifestações. Meninos e meninas que não 
perderam a capacidade de se indignar. O neoliberalismo que nos 
causou tantos males não conseguiu tirar-lhes isto.

As manifestações da semana passada encheram nossos corações 
de esperança ao sabermos, que os jovens que não viveram os anos de 
chumbo estavam lá para defender a democracia e não permitir que 
este pedaço da História seja esquecido, e muito menos comemorado.
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Breve histórico do direito ao reajuste de 3,17% 

 Da renúncia ao crédito 
excedente ao valor apresentado 
pela UFRJ

 Qual a razão da diferença entre 
o valor da UFRJ e o valor 
do cálculo do perito?

Assembleia tratará dos 3,17%

A UFRJ reconheceu a existência 
de diferenças para 9.407 substi-
tuídos na ação coletiva, mas aplic 
a seu entendimento acerca da 
limitação temporal prevista na 
Medida Provisória 2225-45/2001, 
reduzindo o cálculo do passivo até 
julho de 1998 para os substituídos 
docentes, docentes aposentados 
e pensionistas de docentes, e até 
maio de 2001 para os substitu-
ídos técnicos-administrativos, 

técnicos-administrativos aposen-
tados e pensionistas de técnicos-
administrativos.

Assim, a diferença de valores 
existentes entre os cálculos do pe-
rito e os da Procuradoria Regional 
Federal que exerce a representação 
jurídica da UFRJ está na diferença 
do reajuste de 3,17% entre agosto 
de 1998 e maio de 2005 para os 
docentes e junho de 2001 a maio 
de 2005.

O substituído que optar por 
promover a execução indivi-
dualizada do valor incontroverso 
deve ter a clareza que estará 
renunciando ao crédito exce-
dente ao valor apresentado pela 

UFRJ, e não participará mais da 
execução coletiva de atrasados 
que está pendente do julgamento 
dos recursos interpostos para os 
tribunais superiores, independente 
do seu resultado.

Na assembleia de terça-feira, dia 3 de abril, que ocorrerá no auditório Samira Mesquita, às 12h, na Reitoria, informaremos 
como vamos disponibilizar os valores dos cálculos, para que cada servidor que estiver no processo possa fazer sua opção.  

Dos 15 mil servidores repre-
sentados no processo dos atra-
sados dos 3,17%, o juiz acatou 
o reconhecimento, feito pela 
UFRJ, da existência dos atrasados 
para 9.407 pessoas que estão no 
processo.

Com isso abre-se a possibili-
dade do Sindicato fazer o ajui-

zamento imediato de execuções 
individualizadas. Para isso, as 
pessoas que estão na ação deve-
rão decidir se aceitam o valor do 
cálculo da UFRJ. 

Quem optar pela execução in-
dividualizada aceitará os valores 
reconhecidos pela UFRJ e sairá 
do processo em que o SINTUFRJ 

encaminhou recurso para execu-
ção coletiva. 

No recurso, o Sindicato rei-
vindica os valores calculados pelo 
perito judicial e também pede 
o reconhecimento da diferença 
dos valores para aqueles que 
entraram com ação particular e 
já receberam parte dos atrasados.

No mês de janeiro de 1995, o 
Governo Federal concedeu reajuste 
geral de 22,07% para os servidores 
públicos federais, incluído aí os 
servidores técnicos-administrativos, 
docentes, aposentados e pensionis-
tas das Universidades Federais.

Este era o primeiro reajuste após 
a implantação do Plano Real, que 
previa a concessão de reajuste com 
base na variação do IPC-r acumu-
lado, que, na época, determinava 
um reajuste real de 25,95%. Isso 
originou a diferença de 3,17% 
devida a partir daquele mês.

Os sindicatos, associações, 
Ministério Público Federal reali-
zaram uma verdadeira batalha 
perante o Poder Judiciário que, 
anos depois, resultou no reconhe-
cimento do direito pelos Tribunais 
superiores em Brasília, e, ao fi nal, 
no reconhecimento pelo próprio 
Governo Federal,  através de me-

técnicos-administrativos, quanto 
da carreira de docentes.

A justifi cativa do Governo foi de 
que os docentes tiveram a conces-
são da GED em julho de 1998 e os 
técnicos-administrativos abtiveram 
seu plano de cargos e salários rees-
truturado em maio de 2001.

SINTUFRJ ajuizou 
ação coletiva
Na defesa do direito de mais de 

15 mil sindicalizados, o SINTUFRJ 
ajuizou, em 1999, ação coletiva 
para exigir o reajuste de 3,17%. 

Em agosto de 2001 foi proferida 
sentença de 1ª instância favorável 
aos sindicalizados. Mas a UFRJ 
recorreu.

Em 2004, o recurso da UFRJ 
transitou em julgado: a decisão 
garantiu aos mais de 15 mil 
sindicalizados o reajuste no con-
tracheque, o que ocorreu em 2005.

dida provisória editada no mês de 
setembro de 2001.

A Medida Provisória 2225-
45/2001 reconhecia o direito ao 
reajuste de 3,17% retroativo ao 
mês de janeiro de 1995 e a incor-
poração do percentual a partir de 
1º de janeiro de 2002. A mesma 
MP também restringia o direito 
aos atrasados e a dita incorporação 
para as categorias que tivessem 
tido suas carreiras e cargos reorga-
nizados, reestruturados, concessão 
de adicionais, gratifi cações ou 
qualquer outra vantagem de 
qualquer natureza, limitando o 
direito até a data em que eventual 
situação tivesse ocorrido.

O Governo Federal não in-
corporou o percentual nos ven-
cimentos, proventos ou pensões 
dos servidores ativos, aposentados 
e pensionistas das Universidades 
Federais, tanto da carreira de 

Também naquele ano, o 
SINTUFRJ requereu da UFRJ o 
demonstrativo dos atrasados, 
inclusive para os sindicalizados 
que haviam recebido os valores 
de ações individuais.

Em 2006 teve início a ação 
coletiva para todos os 15 mil 
sindicalizados. A UFRJ embar-
gou a execução alegando que 
o tempo a ser contado para os 
docentes é a partir de 1998 (por 
só terem recebido a GED) e para 
os técnicos a partir de 2001 (pela 
reestruturação da carreira). E foi 
negado o direito a quem recebeu 
por ação individual, assim como a 
outro grupo de aproximadamente 
1.000 sindicalizados por outras 
implicações judiciais.

Em 2007 foi nomeado o perito 
para apresentação de cálculos ofi -
ciais. A UFRJ recorreu dos cálculos 
do perito (que havia apresentado 

cálculos para os 15 mil) e apre-
sentou os seus cálculos para 9.407 
servidores.

O SINTUFRJ requereu do juiz a 
liberação dos valores incontroversos.

Entretanto, após todo o tra-
balho realizado uma nova juíza 
assume o caso, desprezando tudo o 
que foi feito. Em março de 2010 ela 
extinguiu o processo de execução.

Ao tomar posse, em setembro 
de 2010, esta gestão consideraram 
o caso como prioridade. E encami-
nhou recurso ao Superior Tribunal 
de Justiça, através de sua Assessoria 
Jurídica. 

Agora, o juiz manda fazer 
a execução individualizada dos 
valores incontroversos. 

Hoje, portanto, temos a real 
possibilidade, com cálculos pron-
tos e de acordo aqueles feitos 
pela UFRJ, de vislumbrar novos 
horizontes nesta batalha judicial.

Os servidores que estão no processo, mas o juiz não reconhece o 
direito dos atrasados dos 3,17%, são, na sua grande maioria, aqueles 
que já receberam parte desses atrasados através de processo particular.

NOSSOS DIREITOS
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confasubra

Foto: Emanuel Marinho

Reunião no MPOG, dia 28, não 
avança. Entidades devem investir 
na consolidação dos fóruns estadu-
ais e indicam grande mobilização 
no dia 25, dia nacional de lutas.

Mais de 6 mil servidores fede-
rais, representados por 31 sindica-
tos de todo o país que compõem o 
Fórum Nacional das Entidades do 
Serviço Público, participaram, no 
dia 28, de uma grande marcha em 
Brasília, como mais uma etapa da 
Campanha Salarial Unificada.

Os eixos da campanha são a de-
finição da data-base (1º de maio); 
uma política salarial permanente 
com reposição inflacionária, valo-
rização do salário-base e incorpo-
ração das gratificações; o cumpri-
mento, por parte do governo, dos 
acordos e protocolo de intenções 
firmados; contra reformas, projetos 
e medidas provisórias que retirem 
direitos (como o PLP 549/09, que 
congela os salários por dez anos); 
a paridade e integralidade entre ati-
vos, aposentados e pensionistas e o 
reajuste de benefícios.

Os manifestantes fizeram uma 
vigília durante a reunião do Fórum 
Nacional com o Ministério do Pla-
nejamento no dia 28, quarta-feira, às 
11h. Depois seguiram em passeata até 
o gramado do Congresso Nacional, 
onde realizaram um ato público. 

A reunião, com a participação 
de centrais sindicais e represen-

Sindicato realiza assembleias 
No dia 27 de março, a direção sin-

dical foi ao Polo da UFRJ em Xerém 
para a categoria eleger representante 
ao XXI Congresso Nacional da Fasu-
bra (Confasubra) e conversar com a 
categoria. As orientações estabelecidas 
pela Fasubra para realização desta 
assembleia – como, por exemplo, ter 
pauta única – foram cumpridas à ris-
ca pelo Sindicato.

Após algumas avaliações, os diri-
gentes propuseram que a assembleia 
não elegesse delegados ao XXI Confa-
subra, por uma questão ética: dos três 
grupos políticos que apresentaram 
teses na assembleia geral realizada no 
Fundão, apenas um estava presente 
(CSD e independentes da direção sin-
dical, que assinam a tese 1). Os traba-
lhadores de Xerém concordaram. 

1º de Maio em Xerém
Concluída a discussão sobre o 

congresso, os presentes trataram 
de outros assuntos com a direção 
sindical, que aproveitou a opor-
tunidade para informar sobre o 
plano de atividades que está sendo 
organizado para comemorar o 1º 

Sindicato 
itinerante em 
Macaé

Congresso aprova previdência 
complementar

de Maio – Dia do Trabalhador. 
Ao saberem disso, os trabalha-

dores reivindicaram que um dia de 
comemoração fosse realizada pelo 
SINTUFRJ no Polo de Xerém, e suge-
riram que fizesse parte da programa-
ção um debate sobre assédio moral. A 
reivindicação e a proposta foram ime-
diatamente acatadas pelos diretores 
do Sindicato.

Foi gratificante constar que 
os técnicos-administrativos de 
Xerém, apesar de novos na univer-
sidade (a maioria entrou nos últi-
mos concursos) e de o polo ainda 
estar em fase de estruturação, têm 
verdadeiro interesse em conhecer a 
história da UFRJ e das lutas e con-
quistas do movimento sindical da 
categoria.  

Macaé elege dois delegados
A assembleia no campus Macaé 

foi realizada na quarta-feira, dia 28 
de março, às 13h, com a presença 
de 36 trabalhadores e representantes 
das três teses ao XXI Confasubra. 

Foram eleitos dois delegados: um 
pela tese 1, com 13 votos, e outro pela 
tese 2 (Base + Val), com 20 votos. A tese 
3, Coletivo Tribo, não apresentou chapa.

Nos dias 3 e 4 de abril – terça 
e quarta-feira desta semana –, a 
diretoria do SINTUFRJ estará no 
campus de Macaé para levar aos 
servidores uma série de atividades 
e benefícios que oferecemos aos 
sindicalizados em nossa sede e sub-
sedes.

Ficarão à disposição no estande 
do Espaço Saúde do Trabalhador fi-
sioterapeutas, para sessões de auri-
culoterapia e massagem relaxante, 
profissionais da equipe do Depar-
tamento Jurídico, da Secretaria, do 
Setor de Convênios e da Unimed.

Na oportunidade, os diretores 
discutirão com os trabalhadores 
temas como saúde do trabalhador, 
assédio moral e carreira.

Servidores em marcha por política salarial

tantes das entidades – a Fasubra 
foi representada pelo coordenador 
João Paulo –, foi com o secretário 
de Relações de Trabalho no Serviço 
Público, Sérgio Mendonça. O secre-
tário disse que o percentual de rea-
juste reivindicado pelo movimento 
(de 22,8%) não será possível em 
função do impacto no Orçamen-
to, de R$ 25 bilhões, e que não há 
orçamento disponível. Embora não 
descarte a possibilidade, ele disse 
que não há espaço orçamentário 
para reajustar benefícios como 
vale-refeição e creche.

O secretário informou que o 
governo não vai retirar do Con-
gresso o projeto que congela os 
percentuais de insalubridade dos 
servidores e reduz salários de mé-
dicos (que tramita desde o ano 
passado), mas afirmou, segundo 
o coordenador, que o governo só 
apresentaria novos projetos frutos 

de acordo com os trabalhadores. 
As entidades, segundo o coorde-

nador, colocaram que querem res-
postas concretas. O secretário disse 
que o próximo período seria de ne-
gociações específicas e propôs a pró-
xima reunião para a segunda quin-
zena de maio. Propôs, também, que 
as negociações sejam encerradas em 
31 de julho (o movimento reivindica 
a data de 31 de março).

A reunião entre a Fasubra e o 
secretário para discutir a pauta es-
pecífica prevista para o dia 30 foi 
adiada para o dia 2.

Agora, segundo o coordenador, 
a ordem é mobilização. As entida-
des deverão jogar peso na estrutu-
ração dos fóruns estaduais em de-
fesa do serviço público. As entidades 
indicaram também a data de 25 de 
abril como dia nacional de lutas, 
com paralisação para pressionar 
por respostas do governo.

O Senado aprovou no dia 28 o Pro-
jeto de Lei da Câmara (PLC) 02/2012 
que institui o regime de previdência 
complementar para os servidores fede-
rais. O projeto vai para sanção presi-
dencial.

Com isso, as aposentadorias serão 
limitadas ao teto do Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) de R$ 
3.916,20.

O argumento do governo é o equilí-
brio do sistema previdenciário, que seria 
deficitário. Diversas entidades (como a 
Associação Nacional dos Fiscais da Re-
ceita Federal e a Auditoria Cidadã da Dí-
vida) apontam que somente entre 2007 
e 2009 o governo deixou de investir R$ 
171 bilhões na Seguridade Social e que a 
pasta tem sido superavitária, a tal ponto 
que seus recursos são desviados para pa-
gamento da dívida pública.

O SINTUFRJ alerta que, embora, 
o projeto refira-se aos novos servidores, 
mais cedo ou mais tarde o governo 
tentará alcançar os demais. Tanto que, 
pelo projeto, os atuais servidores ativos 
e inativos, embora não atingidos pela 
nova legislação, segundo o Ministério 
da Previdência, poderão optar por in-
gressar no novo sistema em um prazo 
de 24 meses. 

A complementação das aposenta-
dorias dos servidores que ganham aci-
ma do teto do RGPS será realizada por 
meio da criação da Fundação de Pre-
vidência Complementar do Servidor 
Público Federal (Funpresp), que nos 
próximos anos deve se tornar o maior 
fundo de pensão da América Latina. O 
texto aprovado prevê a criação de três 

fundações, uma para cada um dos três 
poderes

Para o governo, a criação do Fun-
presp deterá o aumento do déficit do 
sistema previdenciário dos servidores 
federais (segundo o governo de R$ 60 
bilhões) e representa estímulo “à for-
mação de poupança interna no país e 
garantir transparência, controle e pre-
visibilidade dos gastos públicos”.

Especialistas na questão de políti-
cas públicas garantem que tudo isso é 
um mecanismo para abrir espaço para 
a previdência privada – os servidores 
públicos representam um grande e 
suculento nicho de mercado no qual 
estavam de olho há muito tempo.

Hoje, os servidores federais contri-
buem com 11% sobre o total da sua re-
muneração. De acordo com o previsto 
pelo PLC, o servidor continuará contri-
buindo com 11%, mas só até o teto do 
regime geral (R$ 3.916,20). 

Para os servidores com remunera-
ções superiores, haverá a opção de ade-
rir ao Funpresp, que será responsável 
pelo pagamento da complementação 
das aposentadorias. 

O novo regime proposto prevê 
contribuição paritária para o servidor 
e para a União até o limite de 8,5% no 
que excede o teto do RGPS. Essa con-
tribuição deixa de ser revertida para o 
Orçamento da União, como acontece 
hoje, para ser destinada ao Funpresp. 

Em outras palavras, a aposentado-
ria do servidor ficará, agora, ao sabor do 
mercado financeiro e, depois de longos 
anos de contribuição, à mercê de suas 
incertezas.

Foto: Fasubra

No dia 27 de março, a direção sindical foi ao Polo da UFRJ em Xerém e constatou o 
interesse dos técnicos-administrativos
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Na sexta-feira, dia 30 de março, 
o reitor Carlos Levi abriu a primeira 
reunião da Comissão de Revisão do 
Estatuto da UFRJ sob o comando do 
ex-reitor Aloísio Teixeira. Ele agradeceu 
o trabalho desenvolvido pelo ex-presi-
dente, Adalberto Vieyra, principalmente 
na observação dos prazos, e ao ex-reitor 
por atender ao seu convite. 

Levi destacou como fundamental 
que haja o envolvimento dos com-
ponentes da comissão para realiza-
ção de um trabalho que atenda as 
expectativas. E fez um chamado “a 
alta responsabilidade”: “Deixo vocês 
à vontade para caso tenham dificul-
dades de se envolverem considerem a 
possibilidade de substituição”.

Aloísio Teixeira agradeceu o con-
vite, e em tom de brincadeira disse: 
“Confesso que era tudo o que eu não 
queria. Achei que poderia ser poupado 
de envolvimento maior com a uni-
versidade, não pela companhia de 
vocês, que é sempre muito agradável. 
Porém, cheguei à conclusão que sou 
um homem cordial. E não dava para 
recusar todos os convites, e este teve o 
caráter de uma convocação”.

Novo calendário
O ex-reitor decidiu encaminhar 

para decisão do Conselho Univer-
sitário no dia 12 de abril a mesma 
proposta de cronograma de trabalho 
já aprovada pelos componentes da 
comissão; e pôs em discussão um 
novo calendário eleitoral do Fórum 
Estatuinte.  

Somente o representante dos 
estudantes, Tadeu Alencar Lemos, 
discordou da proposta de calendário. 
Ao contrário do consensuado ante-
riormente pela comissão, ele propôs 
que, ao invés de realização de debates 
ao longo do ano, após a eleição dos 
228 participantes do Fórum Estatuin-
te, fosse escolhido o mês de setembro, 
por exemplo, para realização desta 
importante e vital atividade para 
formulação de um novo estatuto da 
universidade.

Todos, sem exceção, foram contra 
a proposta, por considerarem que ela 
reduz a participação dos três segmen-
tos da comunidade universitária na 
discussão de uma nova UFRJ. “É difí-
cil para os professores atenderem a ca-
lendário fechado pelas várias tarefas 
que assumem. Só vão a essas reuniões 
estudantes militantes, porque estarão 
cumprindo tarefa”, acredita o profes-
sor Carlos Vainer. 

A técnica-administrativa Vera 
Barradas argumentou que é difícil 
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Comissão estatuinte retoma o trabalho 
sob o comando de Aloísio Teixeira
Proposta de calendário eleitoral do Fórum Estatuinte será levada à sessão do dia 
12 de abril do Conselho Universitário

Aloísio Teixeira, em entrevista 
ao Jornal do SINTUFRJ após reu-
nião com o reitor Carlos Levi, na 
tarde de quinta-feira, dia 29, afir-
mou que esperava ver o novo esta-
tuto aprovado até o fim de 2012: 
“Vamos fazer uma revisão do ca-
lendário, supondo que o Conselho 
Universitário vá aprovar aqueles 
procedimentos na próxima sessão 
(dia 12 de abril). A partir daí vai se 
desencadear o processo de eleição 
dos representantes para montar o 
Fórum Estatuinte. Vamos garantir 
que, até o fim do ano, tenhamos 
aprovado, no Conselho Universitá-
rio, o novo estatuto”.

Teixeira defende a composição 
do Fórum proposta pela comissão. 
“Não há muito o que mudar. Não 
seria meu papel. O que a comissão 
deve propor é um novo calendário, 
adequar e encaminhar ao Con-
selho. Claro que há sempre uma 
resistência inercial a algumas coi-
sas. Mas o fórum estatuinte não é 
deliberativo. Deliberativo é o Con-

“Queremos um debate ampliado”

para a categoria se programar desta 
forma, pois pode ser atropelada pelos 
acontecimentos, inclusive a conjun-
tura política, já que, nos próximos 
meses, estará em campanha salarial. 
“É muito mais fácil um a três dias de 
debates ao mês do que centralizar to-
dos num único mês”, afirmou. 

Vera sugeriu que os estudantes, 
assim como também os técnicos-ad-
ministrativos e docentes, pusessem em 
prática calendários de eventos sobre a 
estatuinte à parte do oficial, pois o im-
portante era garantir o debate sobre o 
tema. O presidente da comissão con-
cordou com a sugestão.

Novas datas
Como Aloísio Teixeira ficou de 

refazer o calendário levado à reunião 
e enviá-lo por e-mail aos participantes 
da comissão e ao Jornal do SINTUFRJ 
e da Adufrj, e isso não ocorreu até o 
fechamento desta edição, na sexta-
feira, não temos como informar as 
datas definitivas. 

A princípio, a inscrição das cha-
pas será de 16 a 20 de abril; realização 
de debates dias 24 e 25 de abril; eleição 
dias 2, 3 e 4 de maio e instalação do 
Fórum dia 7 de maio. A eleição vai ser 
por chapa formada por cada segmen-
to, não sendo admitida candidatura 
avulsa e nem com chapa com menos 
candidato que o estabelecido.

Foi consensuado que o número 
total de representantes do Fórum será 
o seguinte: Centros: 10 docentes, 10 es-
tudantes e 9 técnicos-administrativos; 
Administração Central: 7 de cada seg-

mento; Fórum de Ciência e Cultura: 
3 de cada segmento; e 1 de cada seg-
mento dos Conselhos Universitário, 
Ensino de Graduação e Ensino de 
Pós-Graduação.

     
Estatuinte 2012

Dar visibilidade à estatuinte é 
a palavra de ordem da comissão. A 
logomarca já foi aprovada e, ago-
ra, a comissão está cobrando da 
Administração Central a utilização 
de todos os meios de divulgação dis-
poníveis nos campi para fazer com 
que a UFRJ respire a estatuinte. “A 
estatuinte tem que estar no portal, 
jornais e boletins da universidade. 
Outdoors, cartazes, faixas têm que 
ser espalhados nos campi. Unida-
des, conselhos e centros têm que 
pautar a estatuinte. Todos os seg-
mentos podem fazer mobilização. 
Precisamos criar um clima diferen-
te em torno da estatuinte”, defen-
deu Vainer.   

A comissão irá solicitar à Admi-
nistração Central infraestrutura e 
logística para desenvolver as tarefas. 

Baixa – Vera Halfon, da Facul-
dade de Medicina e uma das represen-
tantes dos docentes, pôs em discussão 
sua permanência na comissão, em 
função de ter aceitado convite para 
assessorar o curso de medicina no 
campus da UFRJ Macaé. A professo-
ra optou por deixar a comissão, mas 
com o compromisso de participar das 
discussões do Fórum. 

Antes de se retirar, Vera expôs 
o que pensa sobre a reforma es-

Fotos: Emanuel Marinho

selho Universitário, que só pode 
mudar o estatuto numa sessão es-
pecial com quórum qualificado”. 

O novo presidente explica 
que quer um ambiente de debate 
ampliado: “E o critério paritário 
estimula os segmentos da universi-
dade a se articularem. Se for restri-
tivo desde o início, pode afastar da 
discussão segmentos importantes. 
Todas as posições serão ouvidas e 
levadas em conta para elaboração 
da proposta final. Não vejo por que 
temer reações deste tipo. Estaremos 
lá para defender isso”.

O ex-reitor comentou sobre 
os temores de que se revivessem 
fantasmas do passado ou de que, 
em vez de um ambiente de con-
vergência em torno de questões 
centrais, se criasse fragmentação 
maior ainda: “Se a gente condu-
zir com bom-senso, supera isso. 
Não vai ser um estatuto mágico, 
mas pode ser que dê conta de eli-
minar pontos que se tornaram 
obstáculos”.

tatutária. “Temos que tomar um 
pouco de censo, pois estamos defa-
sados com o que a sociedade pede. 
Defasados no ensino, nas técnicas, 
na pesquisa. Temos que ter uma 
estatuinte que sirva para fora e não 
para nossos interesses corporativis-
tas. Não cabe, por exemplo, voto 

em chapa, que favorece grupos e 
não se ouve a maioria silenciosa. 
Precisamos de uma estatuinte am-
pla e que não favoreça espaços de 
poder, como os maiores centros, por 
exemplo. O olhar tem que ser pari-
tário. A estatuinte não é espaço de 
poder, mas escuta”.    

O reitOr Carlos Levi abre a reunião da Comissão de Revisão do Estatuto da UFRJ presidida pelo ex-reitor Aloísio Teixeira
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A comunidade do Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG) se reuniu com 
o diretor Edimilson Migowski e seu 
vice, Bruno Moreira, dia 29, para 
discutir a repercussão da matéria do 
Fantástico. Entre manifestações de 
apoio e avaliações críticas dos fun-
cionários, a direção admitiu que fa-
lhou ao não comunicar sua decisão 
ao reitor e assumiu toda a responsa-
bilidade sobre as consequências de 
seu ato. No entanto, sustentou que 
não existe a indução de existência de 
corrupção na universidade, no hos-
pital ou atribuída aos funcionários. 

Os trabalhadores do hospital e 
o SINTUFRJ haviam cobrado expli-
cações sobre a decisão unilateral da 
direção que expôs a universidade e 
os seus servidores. O fato – cessão 
de espaço do hospital para a ma-
téria que simulou uma licitação 
fraudulenta com o objetivo de des-
mascarar empresas e comprovar 
corrupção – motivou moção de 
repúdio do Conselho Universitário  
à simulação realizada para com-
provar corrupção.

O diretor Edmilson Migowski 
disse que não tinha pretensões polí-
ticas em alçar o cargo parlamentar 
e que assumiu a direção do IPPMG 
por sugestão de apoiadores. Sua 
preocupação sempre foi centrada 
no IPPMG: “Não tenho o olhar po-
lítico como os dirigentes. O meu é 
pelo bom andamento do hospital, 
e eu fiz certo”. Ele afirmou que o 
sistema de compras do IPPMG era 
um dos melhores dentre os hospi-
tais da UFRJ, e sua intenção foi a de 
mostrar que o hospital não com-
pactuava com fraudes ou roubos do 
dinheiro público.

Ao final da reunião, após vá-
rias intervenções e cobranças por 
parte do SINTUFRJ e de alguns 
funcionários sobre o não posicio-
namento público do diretor de que 
a universidade e seus funcionários 

ufrj

Migowski se dirige à comunidade

Provocando licitações forjadas na UFRJ!
(Sem espaço para ingenuidades)

não compactuavam com a corrup-
ção, Migowski afirmou que agora 
está procurando em esclarecer 
melhor toda a situação. Segundo 
ele, tem reafirmado quatro pontos 
essenciais, que são: transparência 
da gestão no sistema de compras; 
houve uma simulação, e o que foi 
mostrado não faz parte dos procedi-
mentos do IPPMG e da universida-
de; a idoneidade dos funcionários; 
e que a iniciativa foi própria, sem 
autorização do reitor.

Explicações
Segundo a direção, a motivação 

para ceder o espaço no IPPMG teve 
como base uma fraude ocorrida no 
hospital em julho de 2011, em que 
duas empresas receberam indevida-
mente cerca de R$ 120 mil. O caso 
foi denunciado à Polícia Federal, ao 
reitor e à Decania do Centro de Ci-
ências da Saúde. Como não houve 
providências após seis meses, o di-

retor do IPPMG e o vice decidiram 
autorizar a reportagem, quando fo-
ram procurados pelo  Fantástico, 
que investigava roubos e fraudes.

O vice-diretor informou que, 
coincidentemente após a matéria 
da Rede Globo, a direção foi procu-
rada para ser comunicada sobre a 
elucidação do desvio do ano passa-
do. “Nosso objetivo principal, a des-
coberta do desvio do dinheiro, foi 
alcançado”. Bruno Moreira afir-
mou que foi tirado um peso de suas 
costas e da equipe – sua assinatura 
e a de outro funcionário foram fal-
sificadas –, e ratificou a idoneidade 
dos funcionários: “Nosso setor de 
compras tem total apoio e confian-
ça da direção do Instituto”.

Para diretor, repercussão 
negativa é interpretação 
minoritária
Para o Jornal do SINTUFRJ, 

em entrevista por telefone, Edimil-

son Migowski admitiu que errou 
ao não comunicar sua decisão ao 
reitor, e disse que foi chamado a 
atenção por isso, mas que obteve o 
apoio dele. Sobre dividir o problema 
com os funcionários, Migowski in-
formou que até o diretor adminis-
trativo ficou de fora do processo da 
simulação.

Sobre a repercussão negativa da 
matéria, o diretor afirma que não 
tem esta leitura. “Tanto no hospital 
quanto na sociedade, uma minoria 
teve esta interpretação”, sustenta. A 
própria moção do Conselho Uni-
versitário, em que a UFRJ repudia a 
interpretação de associar a própria 
instituição e seus servidores à cor-
rupção, não tem a mesma leitura 
por parte do diretor. “Pedi ao reitor 
outra oportunidade com o mesmo 
fórum para poder explicar meus 
motivos e mostrar qual é a nossa 
visão. A moção foi colocada sem eu 
ser ouvido”.

O diretor, inclusive, acredita 
que a própria lei de licitações deva 
ser aprimorada, e tem sugestões:“A 
Lei 8.666 tem de ser melhorada, ela 
não impede o roubo e não garante 
o melhor preço. Por que não am-
pliar para cotações também nos 
órgãos municipais e estaduais?”.

Em relação ao fato de a matéria 
ter dado força à entrada da Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospitala-
res (criada para gerir os HUs) na 
universidade, Edimilson Migowski 
afirma que não se pode ajudar 
numa questão que já foi consuma-
da: “Em janeiro, numa reunião no 
MEC, o ministro disse que isto já foi 
superado”.

Edimilson Migowski afirmou, 
também, que conseguiu espaço para 
publicar artigo no jornal O Globo, 
tem dado entrevistas explicando o 
não envolvimento da UFRJ, e se co-
locou à disposição do Sindicato para 
todos os esclarecimentos devidos.

Marcio Amaral - Vice-Diretor do Instituto de Psiquiatria da UFRJ
Ver também “IPPMG: um palco para ‘agentes provocadores’!?”, no site http://www.ipub.ufrj.br/portal/

ensino-e-pesquisa/ensino/residencia-medica/blog

ArTIGO

Todas as cartas (ou quase) estão na mesa! 
O processo de forjar licitações no serviço público, 
especialmente na área da saúde, teve suas entra-
nhas exibidas em rede nacional. Isso haverá de 
ser muito importante para o esforço de moralização 
que vem sendo levado a efeito no Brasil e que tem 
a Presidente da República e a CGU na sua linha 
de frente. Louvo e espero que aquelas cenas não 
caiam no vazio. Como, entretanto, não deve haver 
espaço para ingenuidades entre nós, muitas ques-
tões quedaram ainda sem resposta:

1 - Como se iniciou o processo? (...) Há uma 

diferença entre ser assediado (e montar situação 
para desmascarar uma empresa) e tomar a ini-
ciativa de montar uma “arapuca” atraindo para ela 
algumas empresas escolhidas, segundo sabe-se lá 
que critérios. De minha parte, digo que TODAS AS 
PRÁTICAS QUE ASSISTI PELA TV ME CAUSARAM 
REPUGNÂNCIA. 

2 - Por que, e segundo que critérios, foram “sele-
cionadas” aquelas empresas? Houve algum refugo, 
ou seja, algumas outras foram também chamadas, 
mas, como sua “apresentação” não teria interesse 
para o “circo montado”, foram eliminadas, ou todas 

caíram daquela maneira? Além disso, há muito 
tempo não se fazem entre nós licitações segundo 
o modelo apresentado. Não há mais espaço para 
ingenuidades nas Universidades Públicas. (...) É 
possível que estejamos sendo usados em um jogo 
muito pesado de interesses escusos e não podemos 
ser palco para esse tipo de coisa.

3 - Considerando a implantação recente de uma 
Empresa de Direito privado para gerir nossos hospitais, 
coisa que –  em tempos de desmoralização do “libe-
ralismo econômico” e resgate do poder público – soa 
como uma intervenção extemporânea, perguntamos: 

haveria alguma relação entre os dois acontecimentos?
Louvando a coragem da Reitoria em não se 

associar a quaisquer das práticas apresentadas 
na TV, digo que não vejo nada edificante em 
relações promíscuas com a imprensa. Por fim, a 
maneira truncada com que as informações estão 
sendo tratadas criaram, no imaginário popular, uma 
associação entre a UFRJ e aquelas práticas. Não 
saímos reforçados do episódio. Por essa razão, e 
porque todos fomos afetados, penso necessária 
uma discussão oficial sobre o tema. Há muito a 
ser esclarecido.

O diretOr do IPPMG Edimilson Migowski e seu vice Bruno Moreira, discutiram com a  comunidade a repercussão da matéria do 
Fantástico. SINTUFRJ e trabalhadores cobraram explicação sobre a decisão de ceder o espaço do hospital para a simulação de licitação

Fotos: Emanuel Marinho



  

         

O sentimento que tomou con-
ta dos servidores na UFRJ é um 
profundo incômodo pela suspeita 
generalizada que surgiu com a re-
portagem que simulou fraude em 
licitações no IPPMG. Além do Con-
selho Universitário, o tema também 
foi destaque na plenária de diretores 
e decanos realizado no dia 26.

 Alguns sugerem que a UFRJ di-
vulgue em jornais de grande circu-
lação a nota assinada pelo reitor, na 
qual informa que os contratos fi r-
mados pela universidade são sub-
metidos à análise e aprovação de 
órgãos de controle interno e externo 
e que as licitações simuladas não 
constituem procedimentos ofi ciais 
do IPPMG, mas que acabam por 
induzir à suspeição generalizada.

“A melhor forma de responder 
a isso é mostrar a equipe”, disse a 
pró-reitora de Gestão e Governança, 
Aracéli Cristina de Souza Ferreira, 
ao Jornal do SINTUFRJ. Estavam 
presentes o superintendente-geral 
de Gestão e Controle, Marcelo Gon-
çalves, a assessora de Divisão de 
Licitação e Obras, Irene Jardim, a 
diretora da Divisão de Materiais e 
Serviços, Adelaide Borges, a diretora 
da Divisão de Governança, Mildice 
Siqueira, e o diretor da Divisão de 
Contratos Administrativos, Murilo 
Antunes.

Eles explicaram como são os 
mecanismos que controlam, com 
rigor, o processo e expressaram seu 
desconforto diante da situação.

Jornal do SINTUFRJ – Os 
métodos de compra são 
iguais aos mostrados na re-
portagem?
Aracéli – Absolutamente. Nenhu-
ma empresa ao chegar à PR-6 tem 
espaço para propor uma situação 
como aquela. Ninguém recebe um 
fornecedor sozinho. As portas são 
abertas. E seguimos o que determi-
na a Lei nº 8.666, seja por licitação, 
seja por registro de preços.
Marcelo – Todas as licitações são 
feitas através do (site) comprasnet.
gov.br, do sistema governamental.
Aracéli – Que vai imediatamente 
para o Portal da Transparência.
Irene – Todos os editais e minutas 
de contrato passam pelo crivo da 
Procuradoria Federal da Advocacia 
Geral da União na UFRJ.
Aracéli – Podemos citar como 
exemplo a licitação do serviço de 
limpeza que está acontecendo 
agora. Fazemos uma planilha de 
custos, o preço que tomamos como 
base para todo processo licitatório.
Marcelo – É feito o pregão eletrô-
nico e não se sabe qual fornecedor 
está fazendo o lance. Só ao término 
do pregão. Como a licitação é feita 
através do portal do governo – co-
locamos aqui o edital para serviços 

UFRJ

Servidores contestam suspeição generalizada

de limpeza – não é preciso vir aqui 
pegar as informações. É só entrar 
no site. Fica registrada a conversa 
do pregoeiro com as empresas, o 
pedido de documentações, tudo é 
público e transparente. A gente não 
sabe quem está do outro lado.

JS – Então, não seria possí-
vel na UFRJ a situação simu-
lada no IPPMG?
Aracéli – Se seguimos os me-
canismos que adotamos, não há 
como.
Irene – O próprio sistema (do 
pregão eletrônico no portal do go-
verno) elabora uma ata de tudo que 
foi conversado e de todas as etapas, 
mensagens e chats.

JS – Se houvesse favoreci-
mento, fi caria evidenciado?
Aracéli – Sim
Murilo – Quando fazemos um 
pregão, o Brasil inteiro pode parti-
cipar. É impossível ter um conluio 
de empresas. Nesta, do serviço de 
limpeza, foram 40 participantes. Se 
houver direcionamento para uma, 
as outras vão perceber.
Adelaide – O procedimento (na 
reportagem) foi diferente: de cha-
mar empresas para negociar, não 
foi tipo de procedimento licitatório.
Murilo – Mesmo os pregões pre-
senciais – que são as licitações de 
obras – são feitos em salas de portas 
abertas.

JS – Nesse caso, como se ga-
rante que não haja direcio-
namento?
Adelaide – Todas as empresa 
rubricam todos os documentos uns 
dos outros.

JS – Esse mecanismo é o 
mesmo em toda a UFRJ?
Aracéli – Vale para todo serviço 
público.

JS – Como se sentem em 
relação à reportagem e a 
notícias de devassa?
Murilo – Enquanto servidor, 
não me sinto à vontade. Mas en-
quanto servidor da PR-6, me sin-
to muito confortável de saber que 
aqui não acontece isso. Não só 
porque a gente não quer, como 
não existe a possibilidade.
Marcelo – Não temos preocu-
pação contra devassa. A gente é 
auditado pela auditoria interna. 
A Controladoria Geral da União 
todo ano vem à universidade, 
a PR-6 é auditada duas vezes. 
Todos que exercemos cargos de 
confi ança na administração 
somos obrigados a enviar para 
a área de pessoal (que as envia 
para a CGU) informações rela-
tivas a nossa variação patrimo-
nial, e nosso imposto de renda 
é aberto. E, apesar de tentarmos 
ser o mais transparente possível, 
tive que explicar para a minha 
mãe, uma senhora de 70 anos, 
toda a situação. O símbolo que 
estava em cima da mesa (na re-
portagem) era a Minerva. A porta 
que foi aberta tinha o símbolo do 
IPPMG. Era o repórter da Globo, 
mas os símbolos eram da UFRJ.
Aracéli – As auditorias fazem 

parte de nosso cotidiano. Mas 
quando se usa esse termo (devas-
sa), se coloca todos os servidores 
no mesmo balaio, um balaio de 
coisas ruins. Acho que deveriam 
aproveitar e fazer uma “devassa” 
para ver quantas vidas são salvas 
no hospital universitário, quantos 
alunos estão se formando, quantos 
prêmios a universidade recebe por 
seu mérito acadêmico e científi co. 
O nosso papel (da PR-6) parece 
uma coisa simples, mas é dar su-
porte a todas essas atividades. 
Mildice – As pessoas só estão 
vendo aquilo que se passou no 
Fantástico, não sabem como 
funciona a PR-6, então você é 
questionado a todo momento 
por amigos, familiares e tem seu 
nome nivelado sempre por bai-
xo. O que nos deixa chateados, 
entristecidos. Há todo esforço 
para fazer tudo dentro da lei, e 
não somos reconhecidos por isso. 
Adelaide – Temos que dar 
satisfações a pessoas que não sa-
bem o que é o seu dia a dia de 
trabalho, as difi culdades que te-
mos para isso tudo funcionar, e 
ainda temos que ouvir esse tipo 
de coisa e se explicar para quem 
vê a reportagem e pergunta: 
“Isso é no seu setor?”.

O passo a passo da contratação
Pregão 
eletrônico

Passo 1 – São levantadas as 
necessidades das unidades admi-
nistrativas e acadêmicas da UFRJ. 
Isso determina o quantitativo, ne-
cessidades e especifi cações do que é 
comprado e contratado pela PR-6.

Passo 2 – Com base nessas in-
formações, é elaborado o termo de 
referência, que serve de base para a 
licitação (e contém toda a especifi -
cação técnica do tipo de serviço que 
vai ser necessário). Esse termo é fei-
to de acordo com as normatizações 
do Ministério do Planejamento. 
Para cada tipo de contrato há uma 
instrução específi ca.

Passo 3 – É feita uma estimati-
va de preços: isso pode ser feito com 
base no mercado, em contratos fei-
tos por outros órgãos públicos ou 
com base no que o administrador 
determina como preço justo.

Passo 4 – É elaborado o edital, 
uma etapa fundamental, em que 
a Procuradoria analisa se não há 
vícios ou se está sendo benefi ciado 
um único fornecedor.

Passo 5 – O edital é publicado e 
disponibilizado para o Tribunal de 
Contas da União e exposto no Por-
tal da Transparência. 

Passo 6 – A licitação é feita 
através do portal do governo www.
gov.br. As empresas apresentam 
seus lances. Tudo fi ca registrado e 
o público pode acompanhar, inclu-
sive o diálogo do pregoeiro com as 
empresas, o pedido de documenta-
ção ou justifi cativas. 

Passo 7 – Encerrado o pregão, 
começa a fase de habilitação, quan-
do serão analisados os documentos 
da empresa vencedora, para veri-
fi car se cumpre as exigências do 
edital. O contato físico só existe na 
hora da assinatura do contrato.

Obras
No caso de obras, há o levan-

tamento da necessidade; é feito o 
projeto básico, o projeto executivo 
que é enviado para a Procuradoria. 
É publicado no Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi), e o edital 
é disposto no site comprasnet.gov.
br. Por fi m, as empresas vão à UFRJ 
para abertura dos envelopes na pre-
sença de todos.

Unidades - Embora as uni-
dades gestoras e executoras te-
nham independência para fazer as 
compras, são obrigadas a seguir as 
mesmas orientações e regras, e são 
auditadas como a PR-6.

Fotos: Emanuel Marinho

MURILO. Mildice, Adelaide, Irene, Aracéli e Marcelo, da PR-6, explicam mecanismos de controle

“Isso é no seu setor?”.
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DVST e SINTUFRJ 
preparam as Cissps
Para garantir que o Siass fun-

cione pela ótica do trabalhador, o 
SINTUFRJ se uniu à DVST na ela-
boração do regulamento da Comis-
são Interna de Saúde do Servidor 
Público (Cissp). Cada unidade ou 
cada centro – isso ainda será deci-
dido – terá uma Cissp atuando em 
prol das condições de trabalho. As 
Cissps serão formadas por trabalha-
dores e de forma voluntária (sem 
indicações, chefes, diretores de uni-
dades e centros).

 As Cissps substituirão as Co-
missões Locais de Saúde do Traba-
lhador (Colsats), que foram ide-
alizadas pelo Sindicato e tiveram 
a proposta de institucionalização 
aprovada no 1º Seminário de Po-
líticas de Saúde Integral do Traba-
lhador da UFRJ, realizado pela Pró-
Reitoria de Pessoal em 2003. 

Envolvimento dos 
trabalhadores é vital 
para o sucesso do Siass
Em 2010, a UFRJ assinou convê-

nio de parceria com o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) e tornou-se uma unidade 
do Siass no Estado do Rio de Janeiro, 
cuja sede é a DVST. O Siass foi anun-
ciado como sendo “uma reparação 
histórica do governo, que sempre ne-
gligenciou com a saúde do servidor 
público”. O sistema se apoia em três 
eixos: perícia médica, assistência, 
vigilância e promoção à saúde. As 
equipes multidisciplinares (médicos, 
assistentes sociais, psicólogos, peri-
tos) realizarão exames periódicos, 
clínico e laboratorial, e farão avalia-
ção dos ambientes e processos de tra-
balho (relação entre o trabalhador e 
o local de trabalho). 

A unidade Siass/PR-4/DVST/
UFRJ foi criada para atender tam-
bém servidores federais, estaduais 

Governo criou o Siass e a UFRJ 
é uma unidade do sistema

e municipais de qualquer órgão, 
empresa ou autarquia no Estado do 
Rio de Janeiro. Atualmente conta 
com oito conveniados. Para isso, a 
DVST recebeu verba para constru-
ção de uma nova sede no campus 
do Fundão, cuja licitação para con-
tratação da obra está em curso pela 
Prefeitura Universitária. 

O SINTUFRJ participa com três 
representantes do Comitê Técnico 
Acadêmico, instituído pela PR-4/
DVST, que trabalha na implanta-
ção do Siass na UFRJ. Outro ponto 
importante é que os integrantes 
das Cissps farão cursos ministrados 
pela universidade, onde aprenderão 
noções básicas sobre ambiente de 
trabalho. O objetivo com isso é que 
os cisspeiros saibam elaborar mapa 
de risco e identificar os problemas 
que causam doenças ocupacionais 
agora e no futuro.

As Cissps nada têm a ver com as 
Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes (Cipas), que funcio-
nam de acordo com a CLT e com a 
participação dos patrões.         

O Centro de Ciências Matemá-
ticas e da Natureza (CCMN) foi 
escolhido pela PR-4, após entendi-
mentos com a decania, para ser pi-
loto do projeto Siass na UFRJ. Mas, 
ao contrário do que deveria ocorrer           
– já que a participação da comuni-
dade universitária é essencial para 
o bom desempenho do programa 
governamental –, os trabalhadores 
ligados ao CCMN não estão saben-
do da novidade.

Nas reuniões realizadas pelo 
SINTUFRJ na decania e em quatro 
das cinco unidades do Centro (Nú-
cleo de Computação Eletrônica, Ins-
tituto de Química, Instituto de Geo-
ciências e Instituto de Matemática), 
os técnicos-administrativos presentes 
disseram não saber o que é o Siass 
e tampouco que o subsistema seria 
implantado primeiro no CCMN. 

Reuniões nos Institutos de Geociências e Matemática

Sindicato e DVST avançam no regulamento

Como ocorre na maioria das 
unidades da UFRJ, no Instituto 
de Geociências trabalhadores de 
algumas atividades também são 
obrigados a adaptar o setor às ta-
refas que executam, por falta de 
mobiliário adequado, tamanho 
do espaço físico, entre outros fa-
tores. Os “jeitinhos” adotados no 
dia a dia nestas circunstâncias 
acarretam em agravos à saúde, 
explicou o colaborador do SIN-
TUFRJ e especialista em saúde e 
segurança do trabalho, Huascar 
Costa Filho.

Mau exemplo – Todos os 
dias, o técnico-administrativo Se-
verino Ramos de Oliveira trans-
porta sozinho de uma sala até o 
corredor central do CCMN, uma 
mesa e uma cadeira. O mobiliário 
pertencia à recepção do Museu da 
Geodiversidade, que foi inaugura-
do em 2008, e desde então Seve-
rino repete o mesmo ritual. Além 
de dores na coluna, o funcionário 
também sofre com o calor que sai 
da parede que fica atrás de onde 
senta. Problema que seria resolvi-
do se a reivindicação por um ven-
tilador de parede fosse atendida.

Assédio moral e estresse tam-

bém ocorrem na unidade, o que já 
levou pessoas a sofrer de depressão e 
fadiga crônica. Situações que refor-
çam a urgência de se pôr em prática 
o Siass e, principalmente, as Cissps. 

Canal de informação: 
Jornal do SINTUFRJ
Depois de informados sobre o 

que é o Siass e que o CCMN foi esco-
lhido para sediar o projeto piloto do 
subsistema, os técnicos-adminis-
trativos do Instituto de Matemática 
aprovaram a decisão do SINTUFRJ 
de ficar à frente dos trabalhos ao 
lado da DVST. E reivindicaram que 
o Sindicato considere como priori-

dade qualquer proposta apresen-
tada sobre melhoria das condições 
dos ambientes de trabalho. “Do 
jeito que está não dá mais para 
aguentar”, disseram.  

Para pôr fim à falta de in-
formações, os diretores sindicais 
recomendaram que os trabalha-
dores passassem a acompanhar 
as novidades a respeito do Siass e 
das Cissps pelo Jornal do SINTU-
FRJ, que semanalmente publica 
matéria sobre as reuniões reali-
zadas com a categoria e na DVST.

Em breve haverá um link na 
página on line do SINTUFRJ sobre 
saúde do trabalhador. 

Diretores do SINTUFRJ e da 
Divisão de Saúde do Trabalhador 
(DVST) se reuniram na quinta-
feira, dia 29, para dar continuida-
de à elaboração do texto do regu-

lamento das Comissões Internas de 
Saúde do Servidor Público (Cissps). 
A expectativa da equipe é concluir o 
trabalho no próximo encontro, que 
será no dia 3 de abril. 

Após finalizado, o texto do 
regulamento será enviado à 
PR-4, que o encaminhará para 
aprovação ou não do Conselho 
Universitário.  

A universidade, através da DVST, está a passos 
largos na implantação do Subsistema Integra-
do de Atenção à Saúde do Servidor (Siass). O 
SINTUFRJ, por sua vez, está fazendo a sua parte 
desde janeiro, quando iniciou a maratona de 
reuniões nas unidades com o objetivo de informar 
e conscientizar a categoria sobre a importância 
de se ter uma política de saúde voltada para as 
necessidades dos trabalhadores. 

Fotos: Emanuel Marinho

Reunião com trabalhadores do Instituto de Matemática

SinTuFRJ se uniu à DVST na elaboração do regulamento da Comissão Interna de Saúde 
do Servidor Público 
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