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A UFRJ EM XEQUE

Universidade é, hoje, espaço de privilegiados
Apenas 2% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estão na universidade pública. Trata-

se de expressão contundente de um modelo de educação elitista, que vira as costas para o
povo. O anteprojeto elaborado pela Reitoria com propostas de mudanças para a UFRJ insta-
lou um debate sobre que tipo de universidade responde às necessidades do país. Na quinta-
feira, dia 13, o reitor Aloísio Teixeira esteve no SINTUFRJ para apresentar o seu plano de
mudanças nesse jogo de xadrez das desigualdades sociais que se reflete na educação supe-
rior. PÁGINAS 4, 5, 6 E 7

PR-4: a implantação da saúde complementar PÁGINA 2 Dinheiro extra em outubro PÁGINA 7
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PR-4 explica saúde complementar
Implantação de plano é uma das conquistas da greve. Mas dinheiro ainda é problema

A Pró-Reitoria de Pessoal in-
formou que, até agora, não apare-
ce na rubrica da UFRJ no Sistema
Integrado de Administração Finan-
ceira (Siaf) previsão orçamentária
para implantação da Assistência à
Saúde Complementar ainda este
ano (embora a Fasubra afirme que
o dinheiro está garantido,  segun-
do matéria na página 3), confor-
me consta do acordo que pôs fim à
greve. Além disso, segundo o supe-
rintendente de Pessoal, Roberto
Gambine, o governo destinou para
o exercício de 2008, R$ 18 milhões
para a Universidade implantar o
benefício. Pelos cálculos do pró-
reitor Luiz Afonso Mariz, para aten-
der as 44 mil pessoas com direito
ao plano de saúde, são necessários
cerca de R$ 22 milhões.

Se os recursos chegarem, a Pró-
Reitoria de Pessoal está pronta para
implantar o benefício de acordo
com o modelo escolhido pela UFRJ
que é o de autogestão, garante Ro-

berto Gambine. Em agosto, foi pu-
blicada portaria criando o grupo
de trabalho composto de oito pes-
soas para celebração do convênio
de adesão à Caixa de Assistência

Universitária do Rio de Janeiro
(Caurj). A Caurj foi escolhida para
ser a operadora do plano de saúde
dos funcionários da Universidade.

  Opinião da comunidadeOpinião da comunidadeOpinião da comunidadeOpinião da comunidadeOpinião da comunidade –

A partir desta semana, a Pró-Reito-
ria de Pessoal (PR-4) estará dispo-
nibilizando na sua página na in-
ternet e nas seções de Pessoal das
unidades formulário para saber a
opinião da comunidade universi-
tária sobre a implantação do bene-
fício nos moldes propostos pela
UFRJ. O preenchimento correto des-
se formulário também possibilita-
rá à PR-4 saber em que unidade o
funcionário trabalha (tanto técni-
co-administrativo como professor),
o cargo que ocupa, a idade dele, o
número de dependentes e se já tem
plano de saúde.

DesafioDesafioDesafioDesafioDesafio
Para o superintendente Roberto

Gambine, o desafio da UFRJ é im-
plantar o benefício com o objetivo de
atender todos os que têm direito. “Se
avaliarmos que já em 2008 alcança-
remos as 44 mil pessoas, vamos pedir
suplementação orçamentária para
cumprir com o nosso compromisso.

Será uma grande vitória política dos
trabalhadores e da Universidade atin-
gir essa meta no primeiro ano de
implantação da Assistência à Saúde
Suplementar”, afirmou.

Sobre a composição do grupo
de trabalho responsável pela cele-
bração do convênio entre a UFRJ e
a Caurj, que deixou de fora as enti-
dades de classe, tanto Gambine
como Luiz Afonso Mariz justifica-
ram a decisão explicando que a
idéia foi indicar pessoas da Admi-
nistração Central que entendessem
de saúde, legislação e orçamento.
“Os quatro membros indicados por
nós são pessoas competentes e co-
nhecidas da categoria dos técnicos-
administrativos. É a diretora da
DVST, Vânia Glória, eu, a superin-
tendente da PR-3, Regina Célia Al-
vares Soares, que sabe tratar com
orçamento, e Wladimir José da Sil-
va, que entende de legislação”, de-
talhou Gambine. Os outros quatro
foram indicados pela Caurj.

Respostas aos questionamentos do Sindicato
Durante o período de paralisação,

o Comando Local de Greve enviou à
PR-4 oito perguntas que esclarece-
riam dúvidas quanto à implantação
da Assistência à Saúde Suplementar.
Na semana passada os questiona-
mentos foram respondidos pelo pró-
reitor e pelo superintendente de Pes-
soal. Veja abaixo a íntegra dos escla-
recimentos.

1 – Por que o auxílio mencionado
na portaria ministerial não atende
toda a categoria, assim como os ou-
tros benefícios (auxílio-pré-escolar,
alimentação etc?

 Resposta da PR-4 – Inicialmen-
te cabe informar que a nomenclatura
do benefício descrito na Portaria nº
1.983/06 é Assistência à Saúde Su-
plementar, bem diferente do termo téc-
nico auxílio referendado por legisla-
ção própria extensiva a todo funciona-
lismo por decreto presidencial. Nes-
se sentido, não é possível comparar
os termos considerados benefícios
como isonômicos, pois a portaria é
cristalina quanto à gestão e organiza-
ção da assistência à saúde, que está
a cargo do órgão e entidade do Sipec.

2 – Qual a possibilidade de incluir
duas das cinco modalidades utilizan-
do a autonomia universitária?

 PR-4 – Esta possibilidade está
sendo avaliada pela PR-4, inclusive
já estamos providenciando a nomea-
ção de uma Comissão de Avaliação
de Autogestão em Saúde, cuja pro-
posta já se encontra em andamento
pela Caurj. O que podemos afirmar é
que, após minucioso estudo, possi-

velmente será adotado apenas um dos
dispositivos previstos, que é o da auto-
gestão.

3 – Quem não tiver margem con-
signável ou não optar pelo oferecido
não terá direito ao benefício?

 PR-4 – É pertinente informar que o
benefício de caráter assistencial é indi-
cado como consignação compulsória
prevista no Decreto nº 4.961/04, e estas
consignações têm natureza obrigatória
e detêm prioridade sobre as consigna-
ções de natureza facultativa (emprésti-
mos, previdências privadas e outros pre-
vistos no artigo 4º do mesmo decreto).
Portanto, pela convergência de priori-
dade, entende-se que o que é compul-
sório se sobrepõe ao facultativo no inte-
resse da administração. Cabe informar,
ainda, que o benefício tem caráter inde-
nizatório e está atrelado ao pagamento
de assistência à saúde.

4 – E a situação do pai e da mãe de
servidores considerados dependente
financeiro para concessão do benefí-
cio?

 PR-4 – Entendemos que esta é
uma situação muito complexa, pois a
presente portaria não estabelece crité-
rios de enquadramento de pais ou pa-
drastos. Essa prerrogativa será anali-
sada pela área jurídica da UFRJ e pela
comissão que será designada, e o as-
sunto será contestado com o Ministé-
rio do Planejamento. Serão considera-
dos para fins do benefício todos os
dependentes devidamente registrados
junto ao Siape.

5 – Caso não seja caracterizado

como benefício estendido a todos da
categoria e apenas aos que podem
complementar financeiramente o pla-
no, para onde serão direcionados os
recursos do benefício?

 PR-4 – Como todo recurso oriun-
do dos cofres públicos, é imprescindí-
vel a observação da Lei nº 8.666/93,
que explica que os recursos públicos
não utilizados serão devolvidos para
compor o próximo orçamento federati-
vo, conforme limitação da lei orçamen-
tária. Essa é uma obrigação legal in-
transferível presente na prestação de
contas desta IFE junto às áreas de con-
trole financeiro da União.

6 – Qual o total de servidores com
margem consignável para terem di-
reito ao benefício da saúde suplemen-
tar?

 PR-4 – Esta informação é de prer-
rogativa confidencial da gestão admi-
nistrativa que, como gestores, somos
impedidos de fornecer, sob pena de
improbidade administrativa e quebra
de sigilo funcional de cada servidor.

7 – A UFRJ está preparada para
receber os recursos da saúde suple-
mentar a partir de novembro de 2007?

 PR-4 – A Administração Central
da UFRJ está preparada para receber
quaisquer recursos públicos, pois ge-
renciamos muitos outros de forma
competente e profissional. E reafirma-
mos que já está designada a Comis-
são de Avaliação em autogestão, e
quando o recurso realmente chegar,
estaremos preparados para não só re-
cebê-lo, como para gerir uma proposta

de autogestão que venha suprir as
necessidades dos servidores da
UFRJ.

8 – A UFRJ elaborou dotação or-
çamentária para 2008 prevendo o be-
nefício para toda a categoria?

 PR-4 – As informações de dota-
ção orçamentária são avaliadas dire-
tamente pela área competente, PR-3,
e já foram providenciados os lança-
mentos para o exercício de 2008. Mas
já podemos observar que existe pre-
visão orçamentária para pagamento
do benefício na ordem de 18 milhões
de reais, o que permitirá oferecê-lo
para cerca de 34 mil pessoas, entre
docentes e técnicos-administrativos
(ativos e aposentados) mais os de-
pendentes devidamente registrados
no Siape.

GAMBINE. Superintendente da PR-4

Foto: Niko Júnior
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Proposta de congresso surge no debate

Pelo menos dois par-
ticipantes do debate
(Agnaldo Fernandes, re-
presentante da catego-
ria no Consuni, e Ana
Maria Ribeiro, coorde-
nadora-geral) sustenta-
ram a conveniência da
realização de uma dis-
cussão para passar a
UFRJ a limpo.

Ana Maria Ribeiro fez várias ob-
servações. A dirigente lembrou que
existe a proposta de que 1% do Orça-
mento seja garantido para qualifi-
cação de pessoal, o que não consta
no plano de carreira dos técnicos-
administrativos. Ela destacou a im-
portância de a própria universidade
ter destinado recursos para capacita-
ção de pessoal, o que está vinculado
ao dimensionamento. Ana Maria
afirmou que serão prioritários para
os funcionários a reestruturação e o
redimensionamento. E colocou que
a estrutura da UFRJ poderia ser uti-
lizada para realizar a capacitação
através de escolas de governo e assim
avaliar o técnico-administrativo no
próprio fazer da universidade. Coor-
denadora de Educação, Cultura e
Formação Sindical, Iaci Azevedo de-
fendeu a criação de uma estrutura
física específica para a capacitação
de funcionários.

Agnaldo Fernandes, hoje superin-
tendente do CCJE, ao defender a pro-
posta do congresso disse que ele seria
necessário para discutir as diferentes
visões do Reuni e detalhar o projeto
de universidade que se quer. “Discutir
a concepção de universidade é o nó
que temos de desatar”. Para Agnaldo,
o Reuni impõe uma autonomia con-
dicionada e o anteprojeto da Reitoria
é um condensamento do Reuni com
o PDI mais o projeto de Universidade
Nova. Ele cobrou a proposta de cotas
sociais que o próprio reitor Aloísio
havia lançado e acabou esquecida; a
não-inclusão do Conselho de Pesqui-
sa e Extensão como também do Con-
selho de Administração.

A pró-reitora de Extensão, Laura
Tavares, presente ao debate, disse que
o anteprojeto da Reitoria está afina-
do com a defesa da valorização do
serviço público e a realidade funcio-
nal na UFRJ. “Estamos trazendo
para o debate no SINTUFRJ a valori-
zação do serviço público e do técni-
co-administrativo na universidade.
Esta universidade tem que legiti-
mar a valorização do servidor e o
espaço público. Paulo Renato, Fer-
nando Henrique e a Globo coloca-
ram a sociedade contra nós, por isso
é legítimo disputar os recursos do
Reuni. É recurso público e vincula-
do à graduação pela primeira vez.”

Laura Tavares questionou a re-
lação que existe na universidade,

“A universidade é elitizada. Temos que derrubar a torre de marfim e democratizar o acesso”,
comentou Hélio de Mattos. Laura Tavares disse que o projeto da Reitoria valoriza o serviço público

em que os técnicos-administrativos
assumem as funções de professores,
e no entanto, não têm o reconheci-
mento devido, exemplificando que
é possível mudar esta realidade: “Na
Extensão temos técnicos-adminis-
trativos coordenando projetos e tam-
bém coordenando estudantes. Isso é
possível. Temos de montar uma es-
tratégia. E estamos apresentando a
vocês uma demanda que não seja só
elitista e defensora de interesses pri-
vados ou um falso discurso.”

Derrubar a Derrubar a Derrubar a Derrubar a Derrubar a tttttorre de orre de orre de orre de orre de mmmmmarfimarfimarfimarfimarfim
O prefeito da Cidade Universitá-

ria, Hélio de Mattos, tocou fundo na
grande mazela da UFRJ: “Nós so-
mos uma torre de marfim. E hoje o
acesso para a maioria e o aumento
de recursos estão em evidência. Nós
temos um desafio nobre diante de
uma nação, onde apenas 2% dos
jovens estão numa universidade pú-
blica. E nossa Reitoria coloca isso. É
o central. Dobrar as vagas e ampliar
o acesso! O que é elitizada é a uni-
versidade. É uma vergonha! É volta-
da para gente rica”. Hélio disse que é
importante o movimento sindical
entrar nesta discussão e a participa-
ção do SINTUFRJ, assim como a dos
técnicos-administrativos, que são os
trabalhadores que sustentam a in-
fra-estrutura da universidade; é fun-
damental. Segundo o prefeito, a ne-
cessidade de aliados e trazê-los para
essa batalha é muito importante
para a Reitoria. E no âmago da ques-
tão também está  a mudança de
uma região também excluída, que
tem tudo a ver com a proposta geral
de inclusão que está sendo feita pela
Administração Central. “Temos pro-
posta de remodelação espacial e co-
mercial, mas não é fácil”, disse.

O chefe de gabinete do reitor,
João Eduardo Fonseca, alertou para
a discussão de princípios caros ao
movimento dos técnicos-adminis-
trativos da UFRJ: “Os técnicos-ad-
ministrativos, como também res-
ponsáveis pela Instituição e que
vêm lutando e conquistando seu
espaço, não podem limitar o deba-
te a questões sociais e políticas, ain-
da mais que tiveram seu papel so-
negado pela sociedade, a começar
pelos docentes”. João, que também
é técnico-administrativo, fez um
apelo e um chamado aos funcio-
nários: “Estamos diante de um
momento único. Esse é o momen-
to de mudar!”. Ele sentenciou: “Se
nos opomos à proposta em função
do governo Lula, é amesquinhar o
debate e sacrificar um projeto de
universidade abrindo mão daque-
les que nunca tiveram oportunida-
de a um curso superior!”

No debate o pró-reitor de
Pessoal, Luiz Afonso de
Souza, apresentou o aumen-
to para o quadro de pessoal,
tanto de docentes quanto
de técnicos-administrativos
da UFRJ, através de concur-
sos, se a proposta da Reito-
ria for aprovada no Consuni.
São 1.600 técnicos-adminis-
trativos e 700 docentes em
cinco anos.

Segundo os cálculos de
Luiz Afonso, serão abertas
320 novas vagas por ano
para funcionários. E se for

1.600 vagas para
funcionários até 2012

aprovado o banco de técni-
cos-administrativo equiva-
lente – substituição das va-
gas decorrentes de aposen-
tadoria, demissão, exone-
ração e morte –, as vagas
podem aumentar para cer-
ca de 470 por ano.

No caso dos docentes,
serão 140 vagas novas por
ano. Com a vacância decor-
rente das mesmas regras
com base numa média his-
tórica, esse número pode
chegar a 200 novas vagas
por ano.

DEFESA. O reitor foi enfático na defesa do anteprojeto na mesa diante dos três coordenadores gerais do SINTUFRJ

NA PLATÉIA. Um público atento e participativo foi à subsede participar da discussão

Fotos: Niko Júnior
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Aloísio compra a briga
O reitor da UFRJ e sua

equipe querem os técnicos-
administrativos como seu
aliado num projeto que,
segundo Aloísio Teixeira,
vai transformar a universi-
dade, romper as barreiras
do conservadorismo e da
exclusão, combater os feu-
dos e o elitismo alimenta-
dos, pelo seu diagnóstico,
por uma estrutura perversa-
mente fragmentada. Esse
ambicioso desafio foi lan-
çado no debate realizado
na quinta-feira, 13, na sub-
sede do SINTUFRJ no HU.

Na reunião, discutiu-se os princí-
pios de um projeto de mudanças e a
necessidade imperiosa de a UFRJ for-
mular a sua proposta de transforma-
ção de um modelo superado. Sinto-
nizar a universidade com a socieda-
de, voltar a instituição  para dar con-
ta das necessidades do país foram ei-
xos relacionados pelo reitor na expo-
sição do anteprojeto que ganhou o
sugestivo nome de Universidade Ne-
cessária. O reitor admitiu que em
relação aos técnicos-administrativos
há muito pouco no anteprojeto da
Reitoria e sugeriu que as idéias apre-
sentadas no debate fossem sistemati-
zadas para que possam ser, se for o
caso, incorporadas ao documento fi-
nal que vai ao Conselho Universitá-
rio em 18 de outubro.

Independentemente das polêmi-
cas que envolvem o novo anteproje-
to da Reitoria, Aloísio foi categóri-
co: “Temos que aproveitar o eixo das
idéias que nos une. A universidade
não pode continuar como está, tem
que mudar”. No debate ficou claro
que o que está em jogo é o  futuro da
universidade e há uma batalha es-
tratégica sendo travada entre as for-
ças conservadoras – que não que-
rem mudanças – e aqueles que his-
toricamente sempre lutaram por
uma outra universidade. As peças
estão em pleno movimento.

Agora é o momentoAgora é o momentoAgora é o momentoAgora é o momentoAgora é o momento
O reitor afirmou que o momen-

to de iniciar esta mudança é agora,
sob pena de a UFRJ perder o bonde
da história. Todas as universidades
estão discutindo suas propostas que
devem ser aprovados nos Conselhos
Universitários e serão encaminha-
das ao governo, observou.  Referin-
do-se à comunidade universitária e
suas entidades representativas, refle-
tiu: “Penso que não teremos força
para recolocar a discussão no próxi-
mo ano”. A importância dos técni-
cos-administrativos e sua inserção e
participação neste projeto, que aliás
não abarca muitas questões do inte-
resse da categoria, foram levantadas
no debate por todos os presentes.

 Aloísio Teixeira tem percorrido as

Reitor procura apoio dos técnicos-administrativos para projeto que, segundo ele,
vai transformar a universidade

unidades, centros, conselhos e ido às
entidades, numa verdadeira marato-
na para divulgar e discutir o anteproje-
to  para a universidade. Segundo ele,
uma proposta que ultrapassa e avança
além das orientações governamentais
do Plano de Desenvolvimento da Edu-
cação (PDE) e do decreto do Programa
de Reestruturação e Expansão das Uni-
versidades Federais (Reuni). O ante-
projeto tem sido combatido por uma
parte de estudantes, que afirmam que
a proposta não passa da mera adequa-
ção da UFRJ ao Reuni. “Essa reunião
foi muito importante para mim. Me
fez recuperar o ânimo. Tem sido mui-
to exaustiva esta maratona pela uni-
versidade”, disse Teixeira.

Desigualdade desgraçadaDesigualdade desgraçadaDesigualdade desgraçadaDesigualdade desgraçadaDesigualdade desgraçada
“Somos um país desgraçada-

mente desigual. E temos uma uni-
versidade que é uma mistura de pro-
dução e representação desta situa-
ção”, sentenciou Aloísio. Apenas 2%
dos jovens estão na universidade
pública. Ele argumentou que a res-
posta que toda a comunidade da
UFRJ tem que dar é construir as
estruturas que possibilitem a todo
jovem de 18 anos o direito de ingres-
sar na universidade, ajudá-lo a
manter-se nela, tornar-se um cida-
dão e formar um profissional cons-
ciente e voltado para a resolução dos
problemas do país.  “Aqui forma-
mos médicos para ricos. Não temos
uma formação para médicos volta-
dos para os graves problemas de saú-
de da população. Assim como enge-
nheiros e arquitetos. É uma exce-
lência distorcida”, criticou o reitor.
O economista de linha desenvolvi-
mentista Aloísio Teixeira, hoje rei-
tor da UFRJ, que resolveu comprar a
briga para mudar a Torre de Mar-
fim na qual esta universidade se
encastela, desafiou: “Vamos conti-
nuar a produzir e reproduzir a socie-
dade da desigualdade? ”

“Se não
entendermos
esse
momento,
perderemos,
e quem terá
ganho será o
pensamento
imobilista e
conservador.
Será um
desperdício”

“O documento é para
discussão! E tem como
característica o
aproveitamento de
algumas visões, que
nesse processo se reflete
também no silêncio e na
omissão da resistência
conservadora”

“Ouvi as intervenções
dos técnicos-
administrativos, olhei o
documento e verifiquei
que é de uma pobreza
face as carências
apontadas”

Discussão com questionamentos e propostas
Milton Madeira, represen-

tante da categoria no Consuni e
funcionário do HU, questionou
a proposta de cursos rápidos do
Reuni. Wandir, técnico em la-
boratório do Instituto de Biofí-
sica, defendeu a transformação
da universidade e manifestou
preocupação de a proposta ini-
ciar a formação de mão-de-obra
barata para atender as multina-
cionais. A dirigente do SINTU-
FRJ Albana Azevedo levantou o
comprometimento da autono-
mia da universidade devido à
obrigatoriedade da liberação de
verbas estar atrelada ao cumpri-
mento das metas estabelecidas

pelo governo. Ela perguntou tam-
bém sobre a questão da capacita-
ção e da qualificação dos técni-
cos-administrativos. “O projeto
não faz menção”, criticou.

Paulão, motorista da Divisão
de Transportes, inquiriu-o sobre o
destino da unidade e perguntou
como a Reitoria vai estruturar a
universidade para os cursos notur-
nos propostos diante da debilida-
de de transporte e segurança. O
coordenador-geral do SINTUFRJ,
Marcílio Lourenço, cobrou um
novo plano diretor da Cidade Uni-
versitária e que nele estivesse ga-
rantido a Sede Social do SINTU-
FRJ. “Vamos brigar pelo nosso es-

paço. É importante para nós, por
que os espaços da universidade es-
tão a serviço da comunidade. A
satisfação do servidor público é
importante tanto para o traba-
lhador quanto para a Administra-
ção Pública”. E finalizou afir-
mando que o SINTUFRJ não vai
se ater apenas a questões específi-
cas, congregando também a dis-
cussão geral sobre a universidade.

A integrante do GT-Educação
do SINTUFRJ, Chantal Russi, ex-
plicou que o grupo ainda está ava-
liando o anteprojeto e que a frag-
mentação na UFRJ não passa do
resultado de uma mentalidade. “O
professor é dono do seu laboratório,

dos alunos e até da secretária. Isso
pode ser superado criando espaços
colegiados em que as três catego-
rias trabalhem em conjunto”. Ou-
tro coordenador-geral, Francisco
de Assis, manifestou sua crítica
quanto à falta de contratação de
pes-soal de apoio nas projeções
feitas pela Reitoria para concur-
so. “São cargos que também são
importantes para o fazer da uni-
versidade, e com a ampliação de
alunos haverá necessidade”. O di-
rigente chamou atenção tam-
bém sobre a falta do programa
de capacitação no anteprojeto e
cobrou a consolidação das pro-
postas saídas do debate.

NO SINTUFRJ. Aloísio Teixeira, no momento em que chegava à subsede do Sindicato, no
HU, para o debate. O reitor tem realizado uma verdadeira maratona de debates para
vender a sua idéia
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Proposta de congresso surge no debate

Pelo menos dois par-
ticipantes do debate
(Agnaldo Fernandes, re-
presentante da catego-
ria no Consuni, e Ana
Maria Ribeiro, coorde-
nadora-geral) sustenta-
ram a conveniência da
realização de uma dis-
cussão para passar a
UFRJ a limpo.

Ana Maria Ribeiro fez várias ob-
servações. A dirigente lembrou que
existe a proposta de que 1% do Orça-
mento seja garantido para qualifi-
cação de pessoal, o que não consta
no plano de carreira dos técnicos-
administrativos. Ela destacou a im-
portância de a própria universidade
ter destinado recursos para capacita-
ção de pessoal, o que está vinculado
ao dimensionamento. Ana Maria
afirmou que serão prioritários para
os funcionários a reestruturação e o
redimensionamento. E colocou que
a estrutura da UFRJ poderia ser uti-
lizada para realizar a capacitação
através de escolas de governo e assim
avaliar o técnico-administrativo no
próprio fazer da universidade. Coor-
denadora de Educação, Cultura e
Formação Sindical, Iaci Azevedo de-
fendeu a criação de uma estrutura
física específica para a capacitação
de funcionários.

Agnaldo Fernandes, hoje superin-
tendente do CCJE, ao defender a pro-
posta do congresso disse que ele seria
necessário para discutir as diferentes
visões do Reuni e detalhar o projeto
de universidade que se quer. “Discutir
a concepção de universidade é o nó
que temos de desatar”. Para Agnaldo,
o Reuni impõe uma autonomia con-
dicionada e o anteprojeto da Reitoria
é um condensamento do Reuni com
o PDI mais o projeto de Universidade
Nova. Ele cobrou a proposta de cotas
sociais que o próprio reitor Aloísio
havia lançado e acabou esquecida; a
não-inclusão do Conselho de Pesqui-
sa e Extensão como também do Con-
selho de Administração.

A pró-reitora de Extensão, Laura
Tavares, presente ao debate, disse que
o anteprojeto da Reitoria está afina-
do com a defesa da valorização do
serviço público e a realidade funcio-
nal na UFRJ. “Estamos trazendo
para o debate no SINTUFRJ a valori-
zação do serviço público e do técni-
co-administrativo na universidade.
Esta universidade tem que legiti-
mar a valorização do servidor e o
espaço público. Paulo Renato, Fer-
nando Henrique e a Globo coloca-
ram a sociedade contra nós, por isso
é legítimo disputar os recursos do
Reuni. É recurso público e vincula-
do à graduação pela primeira vez.”

Laura Tavares questionou a re-
lação que existe na universidade,

“A universidade é elitizada. Temos que derrubar a torre de marfim e democratizar o acesso”,
comentou Hélio de Mattos. Laura Tavares disse que o projeto da Reitoria valoriza o serviço público

em que os técnicos-administrativos
assumem as funções de professores,
e no entanto, não têm o reconheci-
mento devido, exemplificando que
é possível mudar esta realidade: “Na
Extensão temos técnicos-adminis-
trativos coordenando projetos e tam-
bém coordenando estudantes. Isso é
possível. Temos de montar uma es-
tratégia. E estamos apresentando a
vocês uma demanda que não seja só
elitista e defensora de interesses pri-
vados ou um falso discurso.”

Derrubar a Derrubar a Derrubar a Derrubar a Derrubar a tttttorre de orre de orre de orre de orre de mmmmmarfimarfimarfimarfimarfim
O prefeito da Cidade Universitá-

ria, Hélio de Mattos, tocou fundo na
grande mazela da UFRJ: “Nós so-
mos uma torre de marfim. E hoje o
acesso para a maioria e o aumento
de recursos estão em evidência. Nós
temos um desafio nobre diante de
uma nação, onde apenas 2% dos
jovens estão numa universidade pú-
blica. E nossa Reitoria coloca isso. É
o central. Dobrar as vagas e ampliar
o acesso! O que é elitizada é a uni-
versidade. É uma vergonha! É volta-
da para gente rica”. Hélio disse que é
importante o movimento sindical
entrar nesta discussão e a participa-
ção do SINTUFRJ, assim como a dos
técnicos-administrativos, que são os
trabalhadores que sustentam a in-
fra-estrutura da universidade; é fun-
damental. Segundo o prefeito, a ne-
cessidade de aliados e trazê-los para
essa batalha é muito importante
para a Reitoria. E no âmago da ques-
tão também está  a mudança de
uma região também excluída, que
tem tudo a ver com a proposta geral
de inclusão que está sendo feita pela
Administração Central. “Temos pro-
posta de remodelação espacial e co-
mercial, mas não é fácil”, disse.

O chefe de gabinete do reitor,
João Eduardo Fonseca, alertou para
a discussão de princípios caros ao
movimento dos técnicos-adminis-
trativos da UFRJ: “Os técnicos-ad-
ministrativos, como também res-
ponsáveis pela Instituição e que
vêm lutando e conquistando seu
espaço, não podem limitar o deba-
te a questões sociais e políticas, ain-
da mais que tiveram seu papel so-
negado pela sociedade, a começar
pelos docentes”. João, que também
é técnico-administrativo, fez um
apelo e um chamado aos funcio-
nários: “Estamos diante de um
momento único. Esse é o momen-
to de mudar!”. Ele sentenciou: “Se
nos opomos à proposta em função
do governo Lula, é amesquinhar o
debate e sacrificar um projeto de
universidade abrindo mão daque-
les que nunca tiveram oportunida-
de a um curso superior!”

No debate o pró-reitor de
Pessoal, Luiz Afonso de
Souza, apresentou o aumen-
to para o quadro de pessoal,
tanto de docentes quanto
de técnicos-administrativos
da UFRJ, através de concur-
sos, se a proposta da Reito-
ria for aprovada no Consuni.
São 1.600 técnicos-adminis-
trativos e 700 docentes em
cinco anos.

Segundo os cálculos de
Luiz Afonso, serão abertas
320 novas vagas por ano
para funcionários. E se for

1.600 vagas para
funcionários até 2012

aprovado o banco de técni-
cos-administrativo equiva-
lente – substituição das va-
gas decorrentes de aposen-
tadoria, demissão, exone-
ração e morte –, as vagas
podem aumentar para cer-
ca de 470 por ano.

No caso dos docentes,
serão 140 vagas novas por
ano. Com a vacância decor-
rente das mesmas regras
com base numa média his-
tórica, esse número pode
chegar a 200 novas vagas
por ano.

DEFESA. O reitor foi enfático na defesa do anteprojeto na mesa diante dos três coordenadores gerais do SINTUFRJ

NA PLATÉIA. Um público atento e participativo foi à subsede participar da discussão

Fotos: Niko Júnior
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Não é disputa de
Fla x FLU, diz reitor

A transferência de uni-
dades da Praia Vermelha
para a Cidade Universitária
não é um bode na sala. Ao
contrário.

O reitor Aloísio Teixeira foi ta-
xativo ao afirmar no debate no CT
que esta transferência para o Fun-
dão é um dos pontos centrais da
proposta apresentada ao debate.
“Tenho certeza que isso muda a
vida da universidade”, disse ele na
reunião ampliada do Conselho do
Centro de Tecnologia. Aloísio disse
que o anteprojeto é um texto para
discussão e que o debate não pode
ser tratado como uma “disputa de
Fla X Flu”. O reitor insistiu que,
mais do que não desprezar ofertas
do Reuni, a proposta não despreza
o dinheiro do Reuni, mas é muito
mais ampla, de transformação da
UFRJ.

Ele explicou que o espaço da
UFRJ deve ser o espaço do Fundão.
Segundo o projeto, a dispersão geo-
gráfica acabou por reforçar a ten-
dência à fragmentação das ativi-
dades acadêmicas. Por isso é neces-
sário retomar o término das obras
no campus. A visão não é patrimo-
nial, mas acadêmica, garante ele:
“O término das obras da cidade
universitária permitirá constituir-
se ali o espaço adequado para a
transformação da UFRJ em uma

universidade aberta, democrática,
de qualidade e acessível a todas as
camadas da população”.

 A reunião contou com a parti-
cipação da diretora da Escola de
Comunicação, Ivana Bentes, que
levou posição contrária da sua con-
gregação sobre a transferência das

unidades para o Fundão.A Escola,
segundo ela, aprova as mudanças
propostas porque a UFRJ teria che-
gado ao limite da sua estrutura
atual. Mas quanto a vinda para o
Fundão, não poderia se perder de
vista que  a Escola de Comunica-
ção precisa ter relação com o cen-

tro da vida cultural da cidade.
O representante do Andes-SN,

José Miguel Bendrao, destacou que
no programa Reuni está o aumen-
to de vagas com a melhor utiliza-
ção dos recursos existentes e apon-
tou o caráter produtivista da pro-
posição. Ele criticou o condicio-

nento de duplicar o número de alu-
nos com os recursos existentes. Dis-
se que há necessidade, portanto, de
financiamento, autonomia (já que
o programa condiciona recursos em
troca de metas) e condições de acesso
e permanência, o que não se resol-
veria com cotas.

No CCMN, discurso contra o elitismo Estudantes no Consuni
No CCMN, em mais uma etapa

do debate,  Aloísio Teixeira sugeriu
que fosse criada uma comissão per-
manente de avaliação do documen-
to do anteprojeto para que propostas
mais polêmicas, como o dos cursos
de terminalidade breve, por exem-
plo, não fossem encaminhadas ime-
diatamente ao Ministério da Edu-
cação, mas que ficassem em debate
na UFRJ até que fossem amadureci-
das. “Queremos construir com toda
a Universidade uma proposta. Eu
me sinto vitorioso por estar partici-
pando de um processo vivo de dis-
cussão nesta Universidade”, disse.

O reitor informou que a UFRJ
possui um déficit orçamentário de
R$ 30 milhões referente a 2006. E
explicou que os recursos advindos do
Reuni para a Universidade estarão
atrelados aos projetos que a UFRJ
apresentar ao MEC e que, portanto,
não terão relação com as dívidas da
instituição e nem serão utilizados
para cobrir esse tipo de despesas.

Ana Maria Ribeiro, coordena-
dora-geral do SINTUFRJ, fez sua
intervenção destacando a polêmi-
ca dos cursos de terminalidade bre-
ve e discutindo, também, a propos-
ta dos ciclos básicos por Centros.
Para ela, não há muito sentido em
oferecer três anos de matérias teóri-
cas aos jovens sem ter matérias pro-
fissionalizantes. Ela voltou a frisar
que é possível que os atuais cursos
de graduação tenham terminali-
dade breve, se sua carga horária for
reorganizada, de modo que as ho-
ras-aula diárias sejam estendidas.

Elitista e conservadoraElitista e conservadoraElitista e conservadoraElitista e conservadoraElitista e conservadora
Aloísio Teixeira combateu a

postura conservadora da UFRJ. Se-
gundo ele, o “conservadorismo é
uma poderosa força que impediu
em muitos momentos da história
que o país melhorasse” e que “esta
‘força’ está tentando fazer com que
o debate não seja implantado na
Universidade”. O reitor disse, ain-

da, que a instituição não cumpre
integralmente sua missão social,
já que abre suas portas para apenas
2% dos jovens entre 18 e 24 anos.
“Esta instituição tem caráter eli-
tista. Nosso vestibular é excluden-
te”, afirmou.

Discurso de direitaDiscurso de direitaDiscurso de direitaDiscurso de direitaDiscurso de direita
Alguns professores levantaram-

se para criticar o anteprojeto da
Reitoria, dizendo que esta é uma
universidade de excelência. Em res-
posta, Aloísio Teixeira disse que este
discurso é típico da direita. “Quem
sempre falou em excelência, em
selecionar os melhores foi a direi-
ta. Este é um discurso muito peri-
goso”, disse. Ele disse, ainda, que
quem diz que o Reuni é ideológico
ou impositivo está equivocado.
“Quem tiver curiosidade em ler as
diretrizes do Reuni verá que não há
nada nele que vá contra a nossa
luta de anos para a melhoria do
ensino público superior”, afirmou.

Mais de cem estudantes de di-
versos cursos, a maioria da Praia
Vermelha, realizaram uma baru-
lhenta manifestação na sessão do
Conselho Universitário, quinta-fei-
ra, 13, reivindicando da Reitoria a
realização de plebiscito para que a
comunidade universitária decida
se a UFRJ deve ou não aderir ao
Reuni. Na manifestação estudan-
til que paralisou a pauta do Con-
suni por pelo menos 40 minutos
não faltou batucada, teatro e mui-
tas palavras de ordem contra Lula
e de cobranças ao reitor.

Como reforço à reivindicação,
os líderes do movimento entrega-
ram a Aloísio Teixeira uma pilha
de papéis que, segundo eles, con-
tinha quatro mil assinaturas em
favor do plebiscito.  “Esse abaixo-
assinado foi passado em três dias
e conseguimos adesões de peso,
como do ex-reitor Carlos Lessa e
dos professores das Faculdades de

Letras, Serviço Social, Comunica-
ção, Arquitetura e Urbanismo, Me-
dicina, Biologia, Fisioterapia e
Comunicação”, informou o re-
presentante dos estudantes no
Consuni, Jorge Badauí.

NegociaçãoNegociaçãoNegociaçãoNegociaçãoNegociação
A manifestação dos estudantes

foi organizada para surpreender os
conselheiros. Tanto é assim que o
reitor Aloísio Teixeira abriu o Con-
selho Universitário sugerindo a rea-
lização de uma sessão extraordi-
nária do órgão no dia 18 de outu-
bro, para fechar a discussão sobre o
Reuni na Universidade. “Com essa
nova data ganharíamos mais uma
semana para encaminhamento das
propostas ao Ministério da Educa-
ção, e com isso poderíamos au-
mentar o número de audiências
públicas e agendar mais reuniões
com as entidades de classe e nos
colegiados”, justificou.

No debate do CT, Aloísio Teixeira disse que a transferência de unidades para o
Fundão é uma questão central

EM CAMPANHA. Aloísio ao lado do decano do CT, Walter Issamu Suemitsu, no debate sobre propostas para a UFRJ

Foto: Niko Júnior
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Anteprojeto: os debates desta semana
 DIA

17/09

18/09

19/09

19/09

21/09

21/09

24/09

25/09

25/09

26/09

28/09

HORA

10h

18h

10h30

16h

9h30

13h

18h30

10h

17h

10h

10h

LOCAL

Auditório Hélio Fraga / Prédio do Centro de Ciênci-
as da Saúde / Campus da Ilha do Fundão

Salão Pedro Calmon / Campus da Praia Vermelha

Salão Nobre no Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais / Centro (2º andar)

Sala dos Conselhos / Prédio da Reitoria / Campus
da Ilha do Fundão

Sala Muniz de Aragão / Campus da Praia
Vermelha

CCJE / Auditório

Salão Nobre na Faculdade Nacional de Direito /
Rua Moncorvo Filho, Centro

Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) /
Campus da Ilha do Fundão

Escola de Serviço Social / Auditório

Auditório Bloco A – Centro de Tecnologia (CT) /
Campus da Ilha do Fundão

Salão Pedro Calmon / Campus da Praia Vermelha

EVENTO

Debate PRE-UFRJ – Centro de Ciências da
Saúde (CCS)

Discussão PRE – Conselho de CAs (Centros
Acadêmicos)

AUDIÊNCIA PÚBLICA / CENTRO

Discussão PRE – Associação dos Pós-
Graduandos da UFRJ  (APG)

Discussão PRE – Associação dos Docentes da
UFRJ (ADUFRJ)

Debate PRE-UFRJ / CCJE

AUDIÊNCIA PÚBLICA / CENTRO

AUDIÊNCIA PÚBLICA / CIDADE
UNIVERSITÁRIA

Debate PRE-UFRJ / Escola de Serviço Social

AUDIÊNCIA PÚBLICA / CIDADE
UNIVERSITÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA / PRAIA VERMELHA

>>> Notas

Editora da UFRJ na Bienal
Como sempre acontece, a Editora

da UFRJ está com estande na 13ª Bienal
do Livro, no Riocentro. Este ano, a Edi-
tora participa do evento com nove lan-

No dia 25 de setembro, o GT Anti-Ra-
cismo do SINTUFRJ vai se reunir com mili-
tantes sindicais dos técnicos-administrati-
vos das outras três universidades federais do
Estado do Rio de Janeiro: UFF, Rural e
UniRio para tratar da realização do Encon-
tro do GT Anti-Racismo Itinerante da Fasu-
bra, cujo anfitrião será o SINTUFRJ.

A reunião do GT Anti-Racismo do SIN-
TUFRJ no dia 11 também fechou uma

proposta de calendário para realização do
Encontro, que  será enviado para aprovação
da Federação. O GT  do SINTUFRJ propõe
que o evento ocorra de quarta a sexta-feira,
dias 26, 27 e 28 de outubro.

Os integrantes do GT do SINTUFRJ pre-
tendem propor para as três co-irmãs a reali-
zação conjunta de uma semana de ativida-
des pelo Dia da Consciência Negra, em 20
novembro.

Encontro Anti-Racismo
da Fasubra

Nesta semana, de 19 a
21, o Sindicato dos Servi-
dores da Justiça Estadual
do Rio de Janeiro (Sind-
Justiça) realiza o 1º Se-
minário Estadual de As-
sédio Moral no Trabalho
– Reflexões e Perspecti-
vas dos Trabalhadores Fo-

Seminário sobre
assédio moral

O técnico-administra-
tivo e fotógrafo Lelo Shi-
etti inaugura sexta-feira,
21, às 20h, exposição foto-
gráfica, cujo tema é A fes-
ta, na So-ciedade Flumi-

A festa de Lelo Shietti

renses Fluminenses. Qual-
quer interessado no tema
pode participar. Local: Au-
ditório Antônio Carlos
Amorim, no Fórum Cen-
tral do Tribunal de Justi-
ça. Horário: das 9h às 17h,
nos dias 19 e 20 e das 9h
às 12h, dia 21.

çamentos, além de oferecer dezenas de
outros títulos exclusivos. O estande da
UFRJ fica no Pavilhão Laranja, é o 3E.
O preço médio dos livros é R$ 18,00.

nense de Fotografia, em Ni-
terói. Os trabalhos do artis-
ta ficarão expostos até 18
de outubro, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h, e
aos sábados, das 9h às 13h.

Coordenação de Desenvolvimento Profissional

Termina dia 21 de setembro o prazo para adesão ao plano de saúde
Amil, administrado pelo SINTUFRJ. O reajuste para 2007 foi estipulado

em 5,76%. Os interessados devem procurar a sede ou subsedes do
Sindicato no Fundão e na Praia Vermelha.

Programa Linguagem-Ensino-Programa Linguagem-Ensino-Programa Linguagem-Ensino-Programa Linguagem-Ensino-Programa Linguagem-Ensino-
AprendizadoAprendizadoAprendizadoAprendizadoAprendizado – Cursos de língua es-
trangeira para servidores docentes e téc-
nicos-administrativos – Devido à greve
da categoria técnico-administrativa,
houve alteração no calendário dos cursos
de idiomas neste segundo semestre de
2007. As aulas serão iniciadas no dia 8 de
outubro, com término em 10 de março
de 2008, com um pequeno recesso de 21
de dezembro a 6 de janeiro de 2008.

Público-alvo – Público-alvo – Público-alvo – Público-alvo – Público-alvo – Servidores docentes
e técnicos-administrativos da UFR. As
vagas ociosas serão disponibilizadas para
prestadores de serviço da Universidade.

TURMA

FUNDÃO
INGLÊS MÓDULO INTRODUTÓRIO

FRANCÊS MÓDULO INTRODUTÓRIO

ESPANHOL  MÓDULO INTRODUTÓRIO

ESPANHOL CONVERSAÇÃO I

PRAIA VERMELHA
INGLÊS MÓDULO INTRODUTÓRIO

FRANCÊS MÓDULO INTRODUTÓRIO

ESPANHOL  MÓDULO INTRODUTÓRIO

DIAS

SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS

TERÇAS  E QUINTAS-FEIRAS

TERÇAS  E QUINTAS-FEIRAS

TERÇAS  E QUINTAS-FEIRAS

SEGUNDAS  E QUARTAS-FEIRAS

SEGUNDAS  E QUARTAS-FEIRAS

TERÇAS  E QUINTAS-FEIRAS

HORÁRIOS

9h30 ÀS 11h30

9h30 ÀS 11h30

13h30 ÀS 15h30

9h30 ÀS 11h30

14h ÀS 16h

9h30 ÀS 11h30

9h30 ÀS 11h30

Inscrição – de 14/9 a 3/10.
Início dos cursos – 8 de outubro.
Término dos cursos – 10 de mar-
ço de 2008.
Observação: As turmas só serão
formadas com o número mínimo
de 25 alunos inscritos.

Adesão à Amil

Calendário do Plano de Reestruturação e Expansão (PRE) da UFRJ

Morre
ex-secretária
da CUT

Maria Ednalva Bezerra de
Lima, ex-secretária nacional so-
bre a Mulher Trabalhadora da
CUT foi enterrada no dia 12 de
setembro, em Campina Grande,
Paraíba. Diversas lideranças de sin-
dicatos da região, do movimento
feminista e de partidos políticos
de esquerda prestaram suas últi-
mas homenagens à companhei-
ra. O corpo foi transladado para o
Cemitério Monte Santo em um
carro do Corpo de Bombeiros. Ed-
nalva morreu no dia 10 de setem-
bro, em Campinas, São Paulo,
onde havia estabelecido residên-
cia recentemente.



Dinheiro extra em outubro
No próximo mês, alguns tra-

balhadores da UFRJ terão uma
agradável surpresa quando con-
sultarem sua conta bancária. A
portaria nº 1 de 31 de agosto, da
seção de Recursos Humanos do
Ministério de Planejamento, de-
terminou o pagamento de todas
as pendências de processos admi-
nistrativos vencidos de um ano
para outro.

“No caso da UFRJ, começare-
mos a receber o que temos de
direito há pelo menos 10 anos,
pois é muito grande a quantida-

de de processos parados. Tem de
tudo: reposição de aposentadoria,
diferença de implantação de pen-
são, acerto de anuênio, abono de
permanência etc,”, informou o su-
perintendente de Pessoal, Roberto
Gambine. O depósito da dívida será
feito direto na conta do servidor.
Critérios para o pagamentoCritérios para o pagamentoCritérios para o pagamentoCritérios para o pagamentoCritérios para o pagamento

Segundo Gambine, toda a dívida
de processos com a categoria começará
ser paga a partir deste mês, mas o
depósito ocorrerá próximo ao paga-
mento do salário em outubro. A porta-
ria ministerial também criou critérios

para saldar integralmente essa dívida
com o funcionalismo. Veja quais são:

1- Processos individuais no va-
lor de até R$ 3 mil serão quitados
em setembro com pagamento em
outubro.

2 - Servidores com processos su-
periores a esse valor receberão os R$
3 mil, e o restante ficará como
crédito a receber. À exceção dos se-
guintes casos:

 Servidores portadores de do-
enças graves e com idade igual ou
superior a 60 anos receberão até o
limite de R$ 7 mil;

 Servidores com idade igual
ou superior a 60 anos receberão até
o limite de R$ 5 mil; e

 Servidores portadores de
doen-ças graves com idade infe-
rior a 60 anos receberão até o li-
mite de R$ 4 mil.
Mais dinheiro em 2007Mais dinheiro em 2007Mais dinheiro em 2007Mais dinheiro em 2007Mais dinheiro em 2007

De acordo ainda com a porta-
ria, os saldos remanescentes serão
pagos pelos mesmos critérios, mas
desde que a instituição tenha dis-
ponibilidade orçamentária. A in-
tenção da Pró-Reitoria de Pessoal é
pagar mais dessa dívida aos traba-

lhadores ainda este ano. “A UFRJ
vai levantar seu saldo orçamen-
tário e levará solicitação nesse
sentido ao Ministério do Plane-
jamento”, antecipou Gambine.
Quitação da dívidaQuitação da dívidaQuitação da dívidaQuitação da dívidaQuitação da dívida

Outra boa notícia é que o
artigo 12ª da portaria minis-
terial diz que, a partir de 2008,
os processos de exercícios ante-
riores com valores iguais ou
inferiores a R$ 1 mil poderão
ser finalizados integralmente
a qualquer tempo, inclusive o
saldo deste ano.

Instalação do
GT Segurança

Bandejão: HU vai fornecer alimentação
O pró-reitor de Planejamen-

to e Desenvolvimento, Carlos Levy,
anunciou no Conselho Universi-
tário, quinta-feira, 13, que a par-
tir de dezembro deste ano a cozi-
nha do Hospital Universitário do
Fundão fornecerá dois mil almo-
ços diários para os estudantes da
UFRJ, ao preço de R$ 2. Quanto à
inauguração do Restaurante Uni-
versitário, informou que só ocor-
rerá em 2008, e em dois momen-
tos: em maio entra em atividade
o refeitório central, mas apenas
para distribuição das refeições, e

No dia 11 de setembro foi ins-
talado o Grupo de Trabalho de
Segurança do SINTUFRJ. O coor-
denador do Sindicato, Francisco
de Assis, participou do encontro,
assim como a coordenadora de
Políticas Sociais do SINTUFRJ,
Noemi Andrade, o prefeito da Ci-
dade Universitária, Hélio de Mat-
tos, e membros da vigilância. A
intenção é fazer discussões mais
amplas sobre segurança nos cam-
pi, abrangendo toda a comuni-
dade da UFRJ, além de discutir
reivindicações e necessidades in-
ternas. “As pessoas muitas vezes
confundem segurança com vigi-
lância. São coisas distintas. É
necessário que os outros setores
da Universidade se conscientizem
disso e participem dessa discus-
são”, observou Noemi. A idéia é
montar projetos na área de segu-
rança que atendam às demandas
da Universidade como um todo.

Uma questão levantada e tida
como fundamental no encontro foi
a necessidade de se elaborar um esta-
tuto que organize e legitime a atua-
ção dos vigilantes e com normas

para a segurança do campus. O prefei-
to informou que a Petrobras, em con-
vênio firmado com a UFRJ, disponibi-
lizará R$ 450 mil para que a Universi-
dade invista em segurança. Segundo
ele, a grande dificuldade enfrentada
pela administração da Universidade e
pela categoria é o fato de o governo não

em dezembro, a cozinha central e
as instalações acadêmicas.

No início do ano, sob pressão
dos estudantes, Levy prometeu que,
em agosto, o HU iniciaria o forne-
cimento, em caráter emergencial,
de duas mil refeições diárias para
os estudantes do Fundão. Para isso,
até 30 de abril estariam concluídas
as licitações para as obras de am-
pliação da cozinha e do refeitório
do hospital, e de compra e instala-
ção de novos equipamentos. Ele
justificou o atraso alegando que
“as intervenções nas instalações do

HU tiveram que atender a exigên-
cias da Anvisa, e duas licitações
foram frustradas”.

“Infelizmente após dois proces-
sos licitatórios frustrados, a previsão
de finalização da terceira tentativa
de licitação está definida para o pró-
ximo dia 30 de outubro. Dessa ma-
neira, em razão do prazo estimado
para realização dos serviços – de dois
a três meses –, a perspectiva mais
otimista para a entrada em opera-
ção da cozinha e do refeitório pas-
sou a ser meados do mês de dezem-
bro”, explicou o pró-reitor.

Restaurante UniversitárioRestaurante UniversitárioRestaurante UniversitárioRestaurante UniversitárioRestaurante Universitário
 Segundo Carlos Levy, o Banco

do Brasil garantiu recursos comple-
mentares na ordem de R$ 8 mi-
lhões para a complementação das
obras, instalações e aquisição dos
equipamentos necessários ao pleno
funcionamento do Restaurante
Central. Acrescentando que, “para
compensar atrasos anteriores decor-
rentes de imprevistos e dificuldades
enfrentadas durante a fase inicial
de definições conceituais, estabele-
cimento de diretrizes de projeto e
percalços devido a prazos legais obri-

gatórios de licitações, foi feita a
opção por etapas e definições de
prioridades que permitirão a ante-
cipação do início das operações res-
tritas à área do refeitório para maio
de 2008. E o início pleno do fun-
cionamento do restaurante, que
inclui produção e distribuição,
para dezembro”. De acordo com
estimativas da Pró-Reitoria de Pla-
nejamento e Desenvolvimento, o
total estimado do custo do restau-
rante (obras e equipamentos de
operação e de produção) é R$ R$
12,4 milhões.

reconhecer a importância do cargo de
vigilante. “Temos que tentar tirar este
cargo do processo de extinção”, disse
Mattos. Francisco de Assis informou
que o Sindicato já se articula para
rediscutir cargos extintos e em processo
de extinção, para que sejam reincorpo-
rados aos concursos.

O prefeito se comprometeu a en-
viar para o SINTUFRJ um plano de
segurança e o “Manual do Vigilante”
para apreciação. Sendo aprovado, será
encaminhado ao reitor e ao Conselho
Universitário.

Representantes em BrasíliaRepresentantes em BrasíliaRepresentantes em BrasíliaRepresentantes em BrasíliaRepresentantes em Brasília

Os vigilantes Gutemberg e
Domingos Goulart foram a Bra-
sília representar o Sindicato no
GT Nacional de Segurança da
Fasubra. Os nomes foram esco-
lhidos durante o encontro. O GT
da Fasubra reuniu-se nos dias 13
e 14 de setembro.

TERÇA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO. O Grupo de
Trabalho de Segurança foi instalado na reunião na
subsede do Sindicato, no HU
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