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CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA ELEIÇÃO DE DELEGADOS AO 10º CONSINTUFRJ

Confira as unidades que já elegeram seus delegados
ao Congresso do SINTUFRJ. PÁGINA 4

A CUT do Rio de Ja-
neiro convoca todos os
trabalhadores cutistas
para participar da mani-
festação pela redução
da jornada de trabalho
sem diminuição de sa-
lário, terça-feira, dia 18
de maio, às 16h, em
frente à Central do Bra-
sil. O SINTUFRJ vai es-
tar presente e convida
a categoria a ir também
ao ato.

18 de maio Dia Nacional de Luta e Paralisação

Calendário das próximas reuniões
  Terça-feira, 18 de maio

9h: Fórum de Ciência e Cultura (Salão Muniz de Aragão).
10h: Instituto de Neurologia (anfiteatro).
11h: Faculdade de Farmácia (sala A2-55).
12h: Geociências (bloco J, sala 004, auditório).
14h: Decania do CCS (auditório do Quinhentão).

  Quarta-feira, 19 de maio
8h: Garagem (pátio).
10h: Instituto de Bioquímica (subsolo, sala 12).
12h: Escola de Química (sala 212).
13h: Escola de Serviço Social (sala de convivência).

  Quinta-feira, 20 de maio
9h: Divisão de Registro Estudantil (térreo)
10h: Instituto de Biologia (Salão Azul).
10h: Institutos de Química e Física (sala 333).
10h30: ETU (pátio).
11h: Instituto de Ginecologia (auditório).
11h: Nutes (bloco H, sala 11).
13h: Faculdade Nacional de Direito (em frente à unidade).

  Terça-feira, 25 de maio
10h: Escola de Comunicação (sala da Congregação).
12h: Hesfa (auditório).
14h: Escola de Música (sala dos professores).

  Quarta-feira, 26 de maio
10h: reunião dos aposentados (subsede sindical no HU).
10h: Coppe (bloco G, sala 112).

  Quinta-feira, 27 de maio
15h: Gráfica (pátio).
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DOIS PONTOS

Passeata e ato-show pela campanha
“O petróleo tem que ser nosso”

SINTUFRJ no 1° de março

Nesta quinta-feira, 20, uma pas-seata de estudantes com a participa-
ção de diversas entidades sociais vai atravessar a Avenida Rio Branco,
centro do Rio, levando as bandeiras da campanha em direção à Cinelân-
dia. A concentração começa às 13h na Candelária.

No dia 21, sexta-feira, a campanha realiza um ato-show na Lapa para
defender o projeto de lei do petróleo  elaborado pelos movimentos sociais.
Participam Nelson Sargento e a bateria do bloco Simpatia É Quase Amor.

O ato tem apoio de amplos setores dos movimentos sociais e entidades
como a CUT, Federação Única dos Petroleiros, Associação dos Engenheiros
da Petrobras, UNE, etc.

As entidades que participam da campanha elaboraram um projeto de
lei que foi protocolado no dia 27 de agosto de 2009 na Câmara dos
Deputados pelo deputado federal Fernando Morroni (PT-RS), com apoio
de 22 parlamentares que assinam a ini-ciativa como coautores.

Dirigentes do SINTUFRJ e cate-
goria participaram do ato da CUT-
RJ, no Aterro Flamengo, em come-
moração ao Dia Internacional do
Trabalhador – 1° de Maio. “A ati-
vidade teve como objetivo chamar
a atenção da população para ban-
deiras de lutas gerais da classe tra-
balhadora, como a redução da jor-
nada de trabalho para 40 horas se-
manais, mas sem redução de salá-
rios. Além disso, manter viva a
memória de lideranças sindicais e
dos operários que morreram lutan-
do por conquista de direitos sociais
e salariais é muito importante. E
irmos às ruas no 1° de maio reali-
zar atos e manifestações atende a
esta expectativa”, afirmou o coor-
denador-geral do SINTUFRJ, Fran-
cisco de Assis.

CUT promove reunião sobre o pré-sal
A CUT-Rio realiza nesta quarta-feira, 19 de maio, às 14h, a segunda reunião para discutir com os sindicatos

filiados a participação na Audiência Pública sobre o petróleo na camada do pré-sal. O deputado Gilberto
Palmares (PT-RJ) organizou esta audiência na Assembleia Legislativa do Rio, marcada para 31 de maio, às
10h30, que debaterá a proposta do governo federal e a alternativa que o movimento sindical está apresentando.

II passeio ciclístico da cidade universitária
Dia 25 de maio, terça-feira, às 9h, com saída da Praça da Prefeitura da UFRJ. Inscrições e informações pelo

e-mail passeiociclistico@pu.ufrj.br e pela página www.prefeitura.ufrj.br  .

Orientação sobre  saúde bucal
O Serviço Social da Faculdade de Odontologia realizará nos dias 17 e 19 de maio o “Projeto IPPMG Sorrindo”

que orienta os pacientes internados sobre saúde bucal. O projeto tem a participação de alunos de doutorado e de
graduação da Odontologia. Serão distribuídos kits odontológicos.

Convênios do SINTUFRJ
O Sindicato solicita aos sindicalizados que por ventu-

ra não tiveram desconto em sua conta-corrente que
entrem em contato, o mais breve possível, com a sede e
subsedes para serem informados sobre o novo procedi-
mento para realizar o pagamento do valor em aberto. Os
convênios em questão são: Amil Saúde, Amil Dental,
Golden Cross, Sinaf, Serviço Funerário Copacabana e
Cedom. Telefone do setor de Convênios da sede do
Sindicato: 2270-5268, das 9h às 17h.

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do técnico-

administrativo aposentado Natalício Avelino, ocorrida
no dia 2 de maio, em consequência de arritmia cardí-
aca e AVC.
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Nota de convocação aos
sindicalizados do SINTUFRJ
Temos percebido que muitos

sindicalizados(as) têm demonstrado insatis-

fação com o SINTUFRJ, principalmente nas

conversas dos corredores da nossa Universi-

dade, visto a pouca participação da categoria

nos fóruns deliberativos do movimento, in-

clusive nas assembleias para discutir as nos-

sas demandas por melhores condições de

salário e trabalho, como por exemplo as lutas

convocadas pelo Sindicato contra o projeto de

fundação estatal, a luta contra o congela-

mento das ações judiciais, a desvinculação

dos trabalhadores dos HUs, a luta dos aposen-

tados da melhor idade e com doenças crôni-

cas que foram à justiça federal sensibilizar a

juíza do processo dos 3,17% para que ela saiba

da existência deste contingente dentro do

processo e ao mesmo tempo pressionar por

uma decisão, considerando que este encon-

trava-se paralisado desde o mês de agosto/

2009 quando houve a troca de juiz.

 Nesse sentido informamos a todos que será

realizado nos dias 8, 9 e 10 de junho o 10o

Consintufrj, maior fórum deliberativo do mo-

vimento e no qual a categoria terá toda oportu-

nidade para fazer suas críticas, questionamentos,

reflexões e proposições que ajudem o nosso

SINTUFRJ a sair da crise política, gerencial/

administrativa. Além disso, devemos construir

coletivamente um plano de lutas para, que jun-

tos com a CUT e a Fasubra, possamos garantir

ganhos salariais em 2011 para todos os

trabalhadores(as) das universidades.

Portanto, para participar do 10o Consintufrj

será necessária a realização de reunião para

eleição de representantes de todos os locais de

trabalho da UFRJ na proporção de 1 (um) dele-

gado para cada 30 (trinta) trabalhadores na

base. Além disso, será exigido um quorum míni-

mo de 5 (cinco) presentes na reunião para o

envio de cada delegado(a) a que o local tenha

direito a enviar, por exemplo: O local de trabalho

que tenha 100 (cem) trabalhadores(as) poderá

enviar 03 (três) delegados(as), porém na reu-

nião previamente agendada pelo Sindicato de-

verão comparecer 15 (quinze) trabalhadores(as)

para que este local possa enviar todos os

delegados(as) a que tem direito, caso isso não

ocorra, será eleito 1(um) delegado(a) para

cada 5 (cinco) presente e se não alcançar o

quorum mínimo de 5 (cinco) presentes, na

reunião, será eleito um observador(a).

Nesse sentido a direção do SINTUFRJ está

organizando reu-niões em todos os locais de

trabalho para realizar as eleições dos delega-

dos (as) ao 10o Consintufrj, e é nossa obriga-

ção garantir a participação de toda a catego-

ria. Por esta razão, conclamamos todos os

militantes aguerridos e todos os que pensam

em mudanças para melhoria do Sindicato

para atuar no processo de mobilização para

realizarmos reuniões em cada local de traba-

lho e juntos faremos um grande debate para

construção do SINTUFRJ que queremos, pois

no nosso entendimento o sindicato precisa

urgentemente profissionalizar sua gestão ad-

ministrativa de forma a racionalizar e sanear

financeiramente o funcionamento da estru-

tura sindical para, a partir disso, enfrentar

todas as batalhas de um plano de lutas 2010/

2012 que possa garantir direitos a todos os

trabalhadores(as).

 xconsintufrj@sintufrj.org.br xconsintufrj@sintufrj.org.br xconsintufrj@sintufrj.org.br xconsintufrj@sintufrj.org.br xconsintufrj@sintufrj.org.br  solicitação de marcação de reuniões para retirada de
delegados para o 10º Consintufrj e também atender através do telefone       2573-7304   2573-7304   2573-7304   2573-7304   2573-7304   para
dirimir quaisquer dúvida a respeito do Congresso.

VVVVVocê é fundamental para definir os rumos do Sindicato ocê é fundamental para definir os rumos do Sindicato ocê é fundamental para definir os rumos do Sindicato ocê é fundamental para definir os rumos do Sindicato ocê é fundamental para definir os rumos do Sindicato Rio de Janeiro, 1Rio de Janeiro, 1Rio de Janeiro, 1Rio de Janeiro, 1Rio de Janeiro, 144444 de maio de 2010 de maio de 2010 de maio de 2010 de maio de 2010 de maio de 2010
coordenadores-gerais do SINTUFRJ Iaci Azevedo e Francisco de Assis

O SINTUFRJ tem uma secretaria que está recebendo através do emailO SINTUFRJ tem uma secretaria que está recebendo através do emailO SINTUFRJ tem uma secretaria que está recebendo através do emailO SINTUFRJ tem uma secretaria que está recebendo através do emailO SINTUFRJ tem uma secretaria que está recebendo através do email



4 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 906 - 17 a 23 de maio de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

Eleição de delegados nas unidades continuaEleição de delegados nas unidades continuaEleição de delegados nas unidades continuaEleição de delegados nas unidades continuaEleição de delegados nas unidades continua

O Núcleo de Pesquisas
em Ecologia e
Desenvolvimento
Socioambiental de
Macaé (Nupem) elegeu
no dia 10 de maio, em
reunião realizada pelos
coordenadores do
SINTUFRJ Dulce
Machado, Jonhson
Braz, Manoel Dantas,
Carlos Pereira e Carmem
Coelho, o técnico-
administrativo Leonardo
de Arújo Leal e Manoel
Augusto Rodrigues
(suplente).

Calendário das próximas reuniões
  Sexta-feira, 14 de maio

10h: Alojamento Estudantil. (A reunião já foi realizada. Relação de delegados
eleitos na próxima edição).

  Terça-feira, 18 de maio
9h: Fórum de Ciência e Cultura (Salão Muniz de Aragão).
10h: Instituto de Neurologia (anfiteatro).
11h: Faculdade de Farmácia (sala A2-55).
12h: Geociências (bloco J, sala 004, auditório).
14h: Decania do CCS (auditório do Quinhentão).

  Quarta-feira, 19 de maio
8h: Garagem (pátio).
10h: Instituto de Bioquímica (subsolo, sala 12).
12h: Escola de Química (sala 212).
13h: Escola de Serviço Social (sala de convivência).

  Quinta-feira, 20 de maio
9h: Divisão de Registro Estudantil (térreo)
10h: Instituto de Biologia (Salão Azul).
10h: Institutos de Química e Física (sala 333).
10h30: ETU (pátio).
11h: Instituto de Ginecologia (auditório).
11h: Nutes (bloco H, sala 11).
13h: Faculdade Nacional de Direito (em frente à unidade).

  Terça-feira, 25 de maio
10h: Escola de Comunicação (sala da Congregação).
12h: Hesfa (auditório).
14h: Escola de Música (sala dos professores).

  Quarta-feira, 26 de maio
10h: reunião dos aposentados (subsede sindical no HU).
10h: Coppe (bloco G, sala 112).

  Quinta-feira, 27 de maio
15h: Gráfica (pátio).

NUPEMDVST e IPPMG

Foram eleitos na DVST Manoel José Espínola Neto, Odyr Teixeira
Vicente e Ruy de Azevedo dos Santos. Como suplente Maria Glória
Pagano. A reunião contou com a presença dos coordenadores sindi-
cais Iaci Azevedo, Carlos da Silva e Manoel Dantas.

Na terça-feira, dia 11, duas unidades elegeram delegados ao 10°
Consintufrj: Divisão de Saúde do Trabalhador (DVST) e Instituto de
Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira (IPPMG).

Os técnicos-administrativos da Creche da UFRJ elegeram seus dele-
gados ao Congresso na quinta-feira, dia 13. Foram eleitos Maria de
Fátima Cavalcante dos Santos e Sandro de Souza Santana (suplente).

Já no IPPMG os eleitos são José Luiz Ferreira, Vera Lúcia Teles dos
Santos e Marcílio de Araújo. Suplentes: Nilza da Silva Moreira e
Ingrid Conceição da Cruz Ribeiro. Dirigentes sindicais presentes:
Francisco de Assis, Jonhson Braz e Nivaldo Holmes.

NPPN/CCS e CRECHE

Fotos: Cícero Rabello

Foto: Arquivo

Na quarta-feira, dia 12, foram eleitos no Núcleo de Pesquisa de
Produtos Naturais (NPPN/CCS) Jorge Ignácio e Elias Ferreira de Mora-
es (suplente). Participaram da reunião com a categoria os coordena-
dores do Sindicato Carmem Coelho, Dulce Machado, Luciano do
Nascimento, Manoel Dantas e Nivaldo Holmes.
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Representantes de partidos po-
líticos de esquerda debateram, com
os coordenadores-gerais do SINTU-
FRJ Francisco de Assis e Jonhson
Braz, propostas, diretrizes e ações
para uma plataforma política para
o trabalhador no Brasil, no evento
organizado pela Coordenação de De-

HOMENAGEM

O reitor Aloísio Teixeira con-
siderou importante a iniciativa
de comemorar a data com um
debate e de abrir a discussão da
plataforma política dos partidos
dirigida aos trabalhadores num
ano eleitoral. Segundo ele, “con-
quistas não caem do céu, são re-
sultado das lutas dos trabalhado-
res e não concessões do poder”.

O superintendente da PR-4,
Roberto Gambine, explicou que
foram convidados partidos cujas
propostas se identificam histori-
camente com a luta dos traba-
lhadores, como PCB, PC do B,
PDT, PSTU, PT, PSOL e PSB.

Comparecerem Jefferson
Moura, presidente estadual do
Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL), Waldeck Carneiro, verea-
dor em Niterói do Partido dos Tra-
balhadores (PT), e Carlos Eugê-
nio, secretário estadual do Parti-
do Socialista Brasileiro (PSB).

SINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJ
Francisco de Assis destacou a

importância do evento, “que po-
deria apontar caminhos guiados
por uma ideologia que garantisse
direitos dos trabalhadores, pois

Política e festa em comemoração ao Dia do Trabalhador
SINTUFRJ apoiou a atividade, que foi um diferencial entre os eventos já realizados para lembrar a data histórica

Classe trabalhadora no centro da discussão
forças conservadoras continuavam
no poder ameaçando direitos já
conquistados”.

Jonhson disse que em meio à
crise que se abateu sobre trabalha-
dores em todo o mundo, o governo
Lula adotou posições firmes e con-
seguiu que a crise não atingisse o
país. Disse que reivindicações estão
sendo atendidas, mas que há amea-
ças sobre direitos, como o projeto
de lei que congela salários por 10
anos e impede a evolução da car-
reira da categoria.

Combate à corrupçãoCombate à corrupçãoCombate à corrupçãoCombate à corrupçãoCombate à corrupção
Jefferson Moura explicou que o

PSOL busca referências programá-
ticas como a necessidade de pro-
mover o choque de políticas públi-
cas com participação cidadã, e o
estabelecimento de uma política
ética e de responsabilidade social.
“A corrupção é responsável pelo es-
coamento de recursos fundamen-
tais para investimentos no que é
prioritário no país, como valoriza-
ção de servidores e investimento na
carreira.”

Ele propôs a taxação de gran-
des fortunas para desonerar
quem vive de seu trabalho, e de-

fendeu uma política ambiental
sustentável.

Distribuição de riquezasDistribuição de riquezasDistribuição de riquezasDistribuição de riquezasDistribuição de riquezas
Para o vereador do PT Waldeck

Carneiro, a política econômica deve
estar associada a eixos como a in-
clusão social, promoção da cidada-
nia, com intervenção do conjunto
da sociedade e apoio dos movimen-
tos sociais. “A política econômica
tem que estar a serviço da distribui-
ção da riqueza, com diálogo per-
manente com os movimentos po-
pulares”, acrescentou.

Ele também defendeu o reapare-
lhamento do Estado em setores es-
tratégicos e a valorização com for-
mação continuada. “Não estamos
ainda vivendo o que a gente deseja,
mas é notória a mudança de pers-
pectiva dos anos 90”, disse. Destacou
ainda o papel do Brasil na política
externa: “O país passou a se colocar
como interlocutor e mediador.”

Cooperação Brasil-EUACooperação Brasil-EUACooperação Brasil-EUACooperação Brasil-EUACooperação Brasil-EUA
Carlos Eugênio, do PSB, avalia

que muitas vezes uma conquista
pode ser um pouco de concessão:
“Eu acho que os movimentos po-
pulares estão guardando uma in-

dependência grande; a luta vem de
longe, e quando tem concessão do
governo, ótimo. Pela primeira vez
desde João Goulart (governo que
propôs reformas de base e lutou
pela democratização, mas foi der-
rubado pelo golpe de Estado da di-
reita nos anos 1960) se conquistou
alguma coisa. Mas sempre vai ter o
que se conquistar”, afirmou.

Para ele, nesses oito anos do
governo Lula houve um pouco de
distribuição de renda, mas isso não
basta: “Temos que conquistar mais,
abolir a exploração.” Sobre a polí-
tica externa brasileira, ele criticou
o acordo de cooperação militar en-
tre o Brasil e os Estados Unidos.
“Quando a gente delega ao ameri-
cano nos ajudar em alguma coisa,
a gente sabe que vai levar ferro. Em
64, quando houve o golpe de Esta-
do, as organizações de esquerda de-
nunciaram, mas ninguém acredi-
tou, até que a CIA disse que foi
verdade”, recordou.

Fórum permanenteFórum permanenteFórum permanenteFórum permanenteFórum permanente
O técnico-administrativo Boa-

ventura de Souza Pinto (Baiano)
defendeu o reforço à educação e à
saúde públicas, reivindicando sa-

neamento básico. Disse que a di-
tadura continua nos morros e fa-
velas e que é preciso respeito aos
moradores de comunidades.

Francisco de Assis expôs deman-
das da categoria para que os can-
didatos levem em conta em seus
programas, como a aprovação da
PEC 270, que trata da aposenta-
doria por invalidez, o projeto de
lei que trata da ascensão funcio-
nal, a bandeira da redução da
jornada de trabalho sem redução
de salário, a crítica à PEC do Calo-
te, e  ao PLP que congela salários.
E cobrou posição dos partidos con-
tra as Fundações Estatais de Direi-
to Privado e a favor das cotas nas
universidades.  Jonhson ponderou
que o governo Lula é resultado de
um processo de consolidação polí-
tica, mas também fez cobranças,
como a democratização do acesso
às universidades.

Os representantes dos parti-
dos políticos destacaram a im-
portância do espaço de discus-
são aberto com o evento e pro-
puseram a sua transformação
em um fórum permanente. O
superintendente de Pessoal con-
cordou com a proposta.

senvolvimento Profissional da Pró-
Reitoria de Pessoal (Codep), com
apoio do SINTUFRJ, na quarta-fei-
ra, dia 12 de maio, no Salão Azul
da Reitoria.

A atividade fez parte das festivi-
dades pelo 1° de Maio, Dia do Tra-
balhador. O debate, que trouxe à

tona reivindicações da classe apon-
tadas pelo Sindicato, como o fim
do PLP 549/09, que congela salári-
os por 10 anos, e da PEC do Calote
(que posterga pagamento de passi-
vos de ações judiciais), pôs o gover-
no Lula na berlinda.

A coordenadora-geral da enti-

dade, Iaci Azevedo, acompanhou o
debate na plateia. O evento foi aber-
to com a apresentação do Coral dos
Servidores da UFRJ cantando o Hino
Nacional, e que encantou a plateia
entoando “O Cio da Terra”, músi-
ca e letra de Milton Nascimento e
Chico Buarque de Holanda.

No dia 14, sexta-feira, a come-
moração foi com muita música
no Grêmio da Coppe no fim do
expediente. O Conjunto Sarau de
chorinhos foi a primeira atração
apresentada. Em seguida, bambas
do samba como Noca da Portela,
Adilson Bispo e Wilson Moreira.

JEFFERSON, Waldeck, Gambine, Carlos Eugênio, Francisco de Assis e Jonhson
Braz falam para uma plateia atenta e interessada no que os partidos têm a dizer

Fotos: Cícero Rabello
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Pela segunda vez este ano – a
primeira foi em janeiro –, os tra-
balhadores da empresa Qualitécni-
ca Comércio e Serviços Ltda., con-
tratada pela UFRJ para fazer a lim-
peza do Centro de Ciências da Saú-
de (CCS), Escola de Educação Físi-
ca e Desportos, Centro Tecnológico
e Alojamento Estudantil, denunci-
am à Reitoria abusos, coação e vá-
rias irregularidades trabalhistas
praticadas pela terceirizada.

São cerca de 500 pessoas sub-
metidas a exploração pela Quali-
técnica. A maioria é formada por
mulheres, algumas trabalhando
há meses sem carteira assinada,
ganhando líquido por mês menos
de um salário mínimo por conta
de descontos inexplicáveis.

Na terça-feira, 11, cerca de 200
prestadores de serviços, acompa-
nhados pelo diretor do SINTUFRJ
e administrador do Instituto de
Bioquímica (uma das unidades
que compõem o CCS), Rubens de

EXPLORAÇÃO

SINTUFRJ segue cobrando providências
da Reitoria nos contratos das terceirizadas
Divisão de Contratos renova com a Qualitécnica Comércio e  Serviços Ltda., apesar das primeiras
denúncias de irregularidades contra a empresa terem sido feitas pelos terceirizados em fevereiro

Morais Nascimento, foram até o pré-
dio da Reitoria entregar um abai-
xo-assinado com as denúncias con-
tra a Qualitécnica à diretora da Di-
visão de Contratos, Mildce de Jesus
Moreno de Siqueira.

Sobre a mesa dela ainda se en-
contrava o relatório com denúncias
e reivindicação de providências por
parte da UFRJ encaminhado pelo
Sindicato de Empregados de Em-
presas de Asseio e Conservação con-
tra a mesma Qualitécnica, no dia
10 de fevereiro. Segundo a diretora,
a empresa teria apresentado justifi-
cativas para quase todas as recla-
mações dos trabalhadores. Apesar
disso, o setor renovou por mais um
ano o contrato com a terceirizada.

DenúnciasDenúnciasDenúnciasDenúnciasDenúncias
O documento entregue à direto-

ra na terça-feira passada continha
as seguintes denúncias: demissão
de três faxineiras --uma delas tra-
balha há sete meses sem carteira

assinada -- por estarem participan-
do do movimento reivindicatório;
coação do gerente da Qualitécnica
aos funcionários participantes da
manifestação (ele deu ordens à en-
carregada para não deixar que as
manifestantes pegassem no traba-
lho); trabalhadores sem registro na
carteira de trabalho ou com a car-
teira assinada irregularmente;
FGTS depositado em dois estados;
falta de refeitório (os empregados
comem nos banheiros das unida-
des em meio a baratas, ou sentados
nas calçadas); a Qualitécnica não
possui departamento jurídico e de
recursos humanos para tirar dúvi-
das dos contratados; e contrache-
que fora dos padrões exigidos.

Durante a concentração em fren-
te ao CCS, outras denúncias foram
feitas pelos terceirizados: não paga-
mento de insalubridade aos substi-
tutos dos faxineiros escalados para a
limpeza dos laboratórios, em caso
de falta; roupa e equipamentos ina-

dequados ao trabalho que executam
(proteção contra agentes químicos);
não pagamento de dias parados por
licença médica; e descontos no salá-
rio injustificados. A Qualitécnica
impõe a todos os seus funcionários,
por R$ 16,00 mensais, um plano de
saúde que só oferece um local de
atendimento, que é o bairro de Bon-
sucesso.

CompromissoCompromissoCompromissoCompromissoCompromisso
A diretora da Divisão de Contra-

tos da UFRJ se comprometeu a levar
o documento com as denúncias para
o superintendente de Pessoal, Ro-
berto Gambine. O diretor do SINTU-
FRJ Rubens Nascimento, prometeu
expor o problema no Conselho Uni-
versitário, caso nenhuma providên-
cia seja tomada em relação à Quali-
técnica. Ele espera que a universida-
de rescinda o contrato com a empre-
sa se os seus responsáveis não reve-
rem a forma de tratamento dispen-
sada aos terceirizados.

ADMINISTRADOR-GERAL Sebastião Coelho e o sindicalista Rubens Nascimento DOCUMENTO com denúncias é entregue a Mildce Siqueira

Fotos: Cícero Rabello

Administração
toma providencia

O administrador-geral do
CCS, Sebastião Amaro Coelho,
reuniu-se na terça-feira mesmo
com diretores da Qualitécnica
para cobrar explicações sobre as
irregularidades apontadas pelos
trabalhadores. Ele disse que tam-
bém havia solicitado à Superin-
tendência de Planejamento e
Desenvolvimento (SG-3) que
convocasse reunião com todos
os administradores do CCS para
discutir as denúncias dos tercei-
rizados da Qualitécnica. “Toda
hora somos chamados para ou-
vir reclamações. Temos que ter
uma direção; a gente lida com
um serviço especial, que são os
laboratórios de pesquisas”, disse
Coelho.

Críticas ao edital do NCE
Na sessão do Conselho Univer-

sitário do dia 13 de maio, o repre-
sentante dos técnicos-administrai-
vos e coordenador de Comunica-
ção do SINTUFRJ, Jeferson Sala-
zar, apontou problemas no edital
de eleições para o Conselho Deli-
berativo do Núcleo de Computa-
ção Eletrônica (NCE): “Está aber-
to o processo e o edital divulga os
cargos colocados em disputa obe-
decendo o regimento do NCE que
não me consta que tenha sido ain-
da aprovado. O agravante disso é
que a proposta de regimento e o

edital apontam no sentido de des-
caracterizar toda a carreira dos téc-
nicos-administrativos, um proces-
so de muitos anos de luta. O SIN-
TUFRJ e a Fasubra se empenharam
por muito tempo para conquistar
um plano de carreira e o edital tem
que ser revisto com urgência. Não
pode ter eleições da forma como
está colocado”.Segundo o edital, a
representação do corpo social do
NCE no Conselho segue a definição
de grupos levando em consideração
o nível de escolaridade mais alto
comprovado pelo servidor. No corpo

técnico-administrativo, a divisão é
a seguinte: Grupo I – servidores
com nível superior completo; Gru-
po II: servidores com nível médio
completo e Grupo III  - demais
servidores. Os servidores que não
possuírem escolaridade cadastrada
no DP do NCE não serão considera-
dos eleitor ou elegível. Cada um
dos grupos de Tas terá direito a dois
representantes.

     Jeferson abordou também a
Instrução Normativa nº 2 do Mi-
nistério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG), que reti-

ra percentuais de insalubridade dos
que têm cargo de chefia. “A uni-
versidade, após a edição da instru-
ção, passou a cumprir. No entanto,
já há questionamentos e o próprio
ministério informou que a Instru-
ção está em discussão. No entanto,
no site da UFRJ ainda consta a
determinação. Gostaria de solici-
tar que fosse retirado já que deixou
de ser aplicada, pois cria sensação
de instabilidade entre os funcio-
nários que tem cargo de chefia”,
pediu.

É lamentável este tipo de posi-

cionamento que não reconhece a
luta e a conquista dos trabalhado-
res das Ifes a uma carreira, que nos
reconhece como sendo todos técni-
cos-administrativos em educação
com fazeres diferenciados, mas cada
um com a sua importância.

O SINTUFRJ entrará com re-
querimento na Reitoria para que
seja estancado este processo que des-
respeita o Estatuto da UFRJ e os
princípios da Lei n° 11.091/05.

Coordenadores-gerais do SIN-
TUFRJ Iaci Azevedo e Francisco de
Assis

A luta do SINTUFRJ
é para pôr fim à
precarização nas
relações de trabalho
na UFRJ.
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UNIVERSIDADE

UFRJ retoma Canecão e o próximo será o Bingo

Depois de uma batalha ju-
dicial de 39 anos, a Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
conseguiu finalmente retomar
a posse do terreno no qual fun-
ciona a casa de espetáculos Ca-
necão. A ação foi ganha na 3ª
Vara Federal do Rio em senten-
ça definitiva dada pelo juiz
substituto Fábio César dos San-
tos Oliveira.

O reitor Aloísio Teixeira con-
vocou coletiva para anunciar a
vitória da universidade e o que
pretende fazer com o prédio. Ele
informou também que a UFRJ
deve reaver, em breve, o prédio
onde já funcionou o Bingo Bo-
tafogo e hoje é uma loja de ma-
terial de construção. Aloísio ex-
plicou que a UFRJ conseguiu ga-
nhar, no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), uma segunda ação
contra a locatária do imóvel, a
extinta Associação dos Servido-
res Civis do Brasil.

Zona CulturalZona CulturalZona CulturalZona CulturalZona Cultural
A retomada da posse dos

imóveis é uma estratégia da
UFRJ, que pretende transformar
o campus da Praia Vermelha
em uma Zona Cultural, com
alguns cursos transferidos para
a Cidade Universitária – isto
de acordo com decisão das uni-
dades envolvidas, segundo disse
o reitor.

Aloísio Teixeira não poupou
a empresa Canecão e sua carac-
terística tipicamente capitalis-
ta: “Fomos esbulhados (usurpa-
dos) este tempo todo por uma
empresa que se instalou em ter-
reno público, auferiu lucro, e
não trouxe nenhum benefício
para a universidade.” E obser-
vou que a empresa Canecão, ape-
sar do lucro obtido, é conhecida
como má pagadora, como tam-
bém não era uma boa casa de
espetáculos. “Tinha segurança
e acústica precárias”, disse,
acrescentando: “Queremos fazer
algo que atenda aos interesses
da universidade e da sociedade,
garantindo a tradição que se es-
tabeleceu ali. Não queremos pri-
var o Rio de Janeiro de um espa-
ço importante.”

Segundo Aloísio Teixeira, o
Canecão será reformado para
cumprir novo papel. “Discuti-
remos a possibilidade de ser um
bem cultural com shows a bai-
xo custo. Mas o mais impor-

Desde 1971 a instituição brigava na Justiça pela retomada da posse da
área doada (campus da Praia Vermelha) para fins acadêmicos e culturais

tante é o fato de a universidade
ter recuperado um bem seu que
estava indevidamente sendo
usado para negócios”, reforçou.
Sobre os shows agendados, ele
disse que é uma questão a ser
resolvida com a empresa. Ape-
nas uma gravação do DVD do
artista George Israel foi admi-
tida pelo reitor, que até suge-
riu a utilização da Sala Leo-
poldo Miguez, da Escola de Mú-
sica da UFRJ. “Aliás, tem me-
lhor acústica”, informou.

Mas a discussão sobre o uso
cultural do Canecão ainda será
feita em reunião convocada
com o meio artístico. E os re-
cursos e o apoio institucional
para a realização do projeto,
que segundo o reitor terá que
ser um misto de projeto acadê-
mico e cultural, serão conse-
guidos com os governos esta-
dual e municipal, e empresas
públicas e privadas. O reitor
acredita que no início de ju-
nho o destino do Canecão já
esteja definido.

Batalha judicialBatalha judicialBatalha judicialBatalha judicialBatalha judicial
Desde 1971 a UFRJ brigava

na Justiça contra o Canecão pela
restituição da área de 36 mil m²
que havia sido cedida em 1950
pela União à extinta Associa-

ção dos Servidores Civis do Bra-
sil. A entidade sublocara ao Ca-
necão parte do terreno cedido.
E a casa de shows foi inaugura-
da no mesmo ano em que a
universidade obteve a doação
por decreto-lei  da área de
116, 2 mil m², onde hoje está
instalado o campus da Praia
Vermelha e que inclui o terre-
no em uso pela associação e o
Canecão.

O reitor destacou a atuação
da Advocacia-Geral da União

(AGU), da Procuradoria, Geral
da União do Rio de Janeiro e da
Polícia Federal para defender
um patrimônio da União. “Foi
importante o empenho da AGU
e da Procuradoria-Geral e a
ação da Polícia Federal no
cumprimento da decisão”.

Acatando os argumentos da
Procuradoria, o juízo autori-
zou o arrombamento e a soli-
citação de auxílio da força po-
licial, caso fosse necessário.
Como houve resistência no

cumprimento da decisão judi-
cial, a PF foi acionada. Após a
retirada dos funcionários que
se recusavam a deixar o imó-
vel, a diligência foi realizada e
terminou por volta das 3 horas
da manhã de terça-feira, 11.
Tudo foi acompanhado pelos
procuradores federais, pelos ser-
vidores da UFRJ e pelo prefeito
da Cidade Universitária, Hélio
de Mattos. Ele e uma equipe de
servidores serão os responsáveis
pela administração do espaço.

REITOR: UFRJ foi usurpada por mais de 30 anos por uma empresa que só obteve lucros financeiros

CANECÃO vai se transformar em Centro Cultural, com palco para shows e outras manifestações artísticas a preços populares

Fotos: Cícero Rabello
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O polêmico tema das cotas estará fi-
nalmente em pauta no colegiado máxi-
mo da UFRJ? A universidade ocupa a triste
posição de retardatária na adoção de polí-
ticas afirmativas: 97 instituições de ensi-
no no país já adotam cotas. A maior fede-
ral, no entanto, tem adiado o debate, ne-
gligenciando seu papel de referência para
todo o sistema no país.

Há mais de dois meses o conselheiro
Marcelo Paixão apresentou ao Conselho
uma proposta de resolução sobre sistema
diferenciado de ações afirmativas para in-
gresso na graduação. Pela proposta, a UFRJ
passaria a adotar a novidade a partir do
próximo vestibular.

O tema constava como sexto ponto da
pauta da sessão do dia 13 de maio. Mas
diante de intenso debate sobre alocação de
vagas docentes (com manifestação de es-
tudantes da Faculdade Nacional de Direi-
to reivindicando mais professores) acabou
não sendo discutido.

O reitor Aloísio Teixeira anunciou, se-
gundo registrou o portal da UFRJ, que o
Conselho Universitário discutirá a demo-

DE
MO

CR
AT

IZ
AÇ

ÃO
POLÍTICAS AFIRMATIVAS

do acesso em pauta dia 27 no Consuni
A discussão sobre sistema diferenciado de ingresso na UFRJ, pautada para
março, foi mais uma vez adiada pelo Conselho Universitário

cratização do sistema de acesso na
sessão do dia 27 de maio, e para
estabelecer um calendário de deba-
tes sobre o estabelecimento de co-
tas raciais ou sociais no vestibular.
Teixeira expressou preferência por
políticas que beneficiem egressos
de escolas públicas.

A propostaA propostaA propostaA propostaA proposta
Os alunos e alunas elegíveis

para ingresso diferenciado (se pro-
venientes de escolas públicas, se
afrodescendentes ou negros, in-
dígenas ou outros grupos), bem
como os percentuais, serão alvo
de debates organizados por uma
comissão especificamente cons-
tituída pelo Consuni, mas “não
devendo ultrapassar, a partir da
data da aprovação desta resolu-
ção, o período de um mês para o
planejamento dos debates; dois
meses para a realização; um mês
para a votação da forma pela qual
será aplicada a presente resolu-

ção pelos membros do Consuni”,
diz a proposta.

As Comissões de Legislação e
Normas, Ensino e Títulos e De-
senvolvimento analisaram a pro-
posta levada ao Conselho Univer-
sitário e apresentaram resolução
em que reafirmam o compromis-
so com a execução de ações que
mudem a possibilidade de ingresso
de alunos de baixa renda e discri-
minados, propondo: a constituição
de uma comissão que em um mês
elabore planejamento de debates
com ampla divulgação na UFRJ,
encaminhando a discussão para
Centros e unidades e que as ações
propostas sejam encaminhadas ao
Consuni para implementação.

CríticasCríticasCríticasCríticasCríticas
A presidente da União Estadual

dos Estudantes (UEE-RJ), Flávia
Cale, não reclamou do adiamento
em função da pauta cheia do Con-
suni. Ela acredita que no dia 27 a

discussão deve a ser o primeiro
tema. E antecipou que irá mobili-
zar estudantes para garantir a apre-
sentação de suas ideias.

Mas o adiamento contrariou
uma das principais figuras do ce-
nário nacional no debate sobre po-
líticas de ações afirmativas para
afrodescendentes nas universidades
públicas, o franciscano Frei David,
presidente de honra da rede de ves-
tibulares comunitários Educafro,
que pela segunda vez este ano
acompanhou a sessão do colegiado
esperando uma definição.

Emocionado, indignou-se:
“Isso machuca o coração. Estamos
no dia 13 de maio. Nós, negros,
não aguentamos mais ver o povo
negro envelhecendo sem ter direito
a entrar numa universidade públi-
ca”, afirmou, destacando o bom
desempenho de cotistas com notas
iguais ou ligeiramente superiores
a não cotistas onde o sistema foi
implantado.

Comissão pró-ações afirmativas

UFRJ alheia

Para Marcelo Paixão e todos
que militam por ações afirmativas
na UFRJ, o debate é importante.
Tanto que, na segunda-feira, dia
10, mais de 70 pessoas – estudan-
tes, professores e técnicos-adminis-
trativos – se reuniram no auditó-
rio da Escola de Serviço Social para
discutir o tema, quando também
foi formada a Comissão de Apoio a
Políticas Afirmativas.

A coordenadora-geral do SIN-
TUFRJ e coordenadora de Raça e
Etnia da Fasubra, Iaci Azevedo, pre-
sente à reunião, foi escolhida como

representante do Sindicato na Comis-
são. Francisco Carlos, dirigente da CUT-
RJ, vai participar como colaborador.

Paixão explicou que a ideia é
estratificar uma rede interna para
ampliar o debate. Disse que é uma
honra contar com a participação da
coordenadora e da entidade na tarefa
de busca de consenso na comunida-
de universitária para possibilitar que
a proposta seja aceita na UFRJ

“Foi criada uma rede na UFRJ
para discussão sobre ações afirmati-
vas”, informou Iaci. Ela detalhou
que houve apresentação das várias

iniciativas em torno do tema, mas
não ocorreu a convergência de pro-
postas, porque o objetivo é mesmo o
debate. Como exemplo disso a sin-
dicalista lembrou que o SINTUFRJ
chegou a sustentar a sua proposta
de defesa das cotas raciais como de-
fine o projeto da Fasubra Universi-
dade Cidadã para os Trabalhadores.

Segundo também Iaci, a UFRJ é
uma universidade conservadora e eli-
tista e o debate tem que ser institucio-
nalizado para ganhar peso. “Temos
que pôr o dedo na ferida, pois ser
conservador e elitista não é nenhum

motivo de glória  hoje no Brasil, que
caminha a passos largos para uma
real democracia . Avalio que tão im-
portante quanto a democratiza-
ção do acesso é a discussão da per-
manência do aluno cotista na uni-
versidade. Não consego visualizar o
êxito desta empreitada sem que se
pense em outras ações afirmativas
que garantam a permanência dos
cotistas na universidade.”

“A criação da comissão é impor-
tante porque vai ajudar na dissemi-
nação da discussão sobre adoção de
políticas afirmativas na universida-

de. Este é o momento de todos os
segmentos se unirem em torno do
tema”, opinou o diretor da CUT-RJ
e técnico-administrativo da UFRJ,
Francisco Carlos.  A professora Ma-
rylena Salazar será a representante
da Adufrj na comissão. Na opinião
dela, a deliberação da Conferência
Nacional de Educação (Conae) de
reserva de 50% de vagas nas uni-
versidades públicas para políticas
de inclusão de egressos de escolas
públicas e de diferentes etnias  “vai
resultar na melhora de nível da
escola pública”.

Marcelo Paixão lembra que, em
2008, o sistema de ações afirmativas
para ingresso nos cursos de gradua-
ção já era adotado em 41 institui-
ções públicas de nível superior (em
20 universidades federais e 21 em

estaduais em todo o país), median-
te as cotas para escolas públicas, para
estudantes de escolas públicas, afro-
descendentes, indígenas e outros
grupos.  E que, entre as maiores uni-
versidades federais, a UFRJ é uma

das raras a se manter alheia às deli-
berações recentes acerca da efetiva-
ção de ações afirmativas.

Integrante do Laboratório de
Análises Econômicas, Históricas,
Sociais e Estatísticas das Relações

Raciais (Laeser), o professor do Ins-
tituto de Economia da UFRJ e co-
ordenador do Observatório Afro-
Brasileiro (IPDH-UFRJ), Paixão é
autor do livro Desenvolvimento Hu-
mano e Relações Raciais (DP&A),

onde separou estatísticas sociais de
brancos e negros e mostrou que o
Brasil branco tem um IDH alto, na
46ª posição, 10 pontos abaixo da
Argentina. O Brasil negro fica na
107ª posição.

Fotos: Cícero Rabello

FRANCISCO Carlos MARCELO Paixão IACI AzevedoFREI David
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ELEIÇÕES NAS UNIDADES

Iesc, por voto paritário, e Psiquiatria têm nova direção
O Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (Iesc) e o
Instituto de Psiquiatria (Ipub) passam a ser administrados
por novos dirigentes. Por meio de consulta à comunidade,
o Iesc escolheu pelo sistema paritário o epidemiologista

Roberto Medronho para dirigir a unidade. O Ipub usou o
critério de 50% para docentes, 25% para técnicos-
administrativos em educação e 25% para estudantes
para eleger a professora Maria Tavares Cavalcanti.

A presidente  da comissão
ele i tora l ,  Lúcia  Abe lha,  d i -
vulgou para  a  comunidade
do Iesc  o  resul tado  da  e le i -
ção.  A  chapa 1 ,  encabeçada
p e l o  e p i d e m i o l o g i s t a  R o -
ber to  Medronho,  fo i  a  ven-
cedora  com 64,6% dos  votos
vál idos .  A  chapa 2 ,  da  a tu-
al  d i re tora  Helo í sa  Pache-
co ,  obteve  31 ,3% dos  vo tos ,
apesar  de  te r  se  re t i rado  do
processo  e le i tora l  no  úl t i -
mo dia  de  votação.  A  por-
centagem de  brancos  e  nu-
los  fo i  de  4 ,2%.

“ T o d o  o  p r o c e s s o  f o i
mui to  d i f í c i l .  O  que  é  im-
por tante  é  que  todos  os  seg-
m e n t o s  r e f l i t a m  s o b r e  a
ques tão  da  au tonomia ,  o
exerc íc io  da  democracia  e
que não haja  nenhuma for-
m a  d e
v io lência  no t rabalho”,  de-
c larou Helo í sa .

Medronho expl icou que
realmente  houve  uma exa-
cerbação de  ambas  as  par-
tes ,  mas que houve uma au-
tocr í t i ca  e  pedido  de  des-
culpas  de  sua parte  fe i to  em
reunião pública,  que termi-
nou bem.  Ele  enal teceu a
l i sura  do  processo  e  o  deba-
te  de al to nível  sobre as  pro-
pos tas ,  e  in formou também
que as  regras  foram aprova-
das  por  ampla  maior ia  na
r e u n i ã o  d a  C o n g r e g a ç ã o ,
com apenas  duas  abs t en-
ções.

P r o p o s t a sP r o p o s t a sP r o p o s t a sP r o p o s t a sP r o p o s t a s
Rober to  Medronho ace-

nou com uma mensagem de
paz  e  união :  “Sere i  o  d i re-
tor  de  todo  o  corpo  soc ia l  e
não de  um grupo ou de  uma
chapa.  A tendere i  a  todos  e
a  qualquer  pessoa  sem dis-
t inçõe s .  P rec i samos ,  s im,
de forma unitária trabalhar
p a r a  c o n s t r u i r  r e a l m e n t e
uma univers idade  públ ica ,
gratui ta ,  de  qual idade  e  so-
c ia lmente  re ferenciada.”

O novo  d i re tor  ra t i f i cou
algumas  das  propos tas  já

Medronho é eleito com 64% dos votos

apresentadas  à  comunida-
de ,  ta i s  como a  re forma da
es t rutura  f í s ica  do  prédio ,
a  cr iação do  laboratór io  de
informát ica ,  rea t ivação da
c a n t i n a ,  c o n v o c a ç ã o  d o
Conse lho  Consul t i vo ,  mo-
de rn ização  da  b ib l io t eca ,
melhora  da  v ig i lância  no
Iesc ,  re forma do  curr ículo
da graduação,  entre  outras .
No que  se  re fere  a  pessoal ,
Roberto  Medronho pretende
valor izar  e  capaci tar  todos
os  funcionár ios ,  e spec ia l -
mente  os  de  níve l  médio  e
e l e m e n t a r .  E  d e s t a c o u  o
combate  a  qualquer  d i scr i -
minação de  qualquer  cate-
gor ia  no Iesc .

M e d r o n h o  g a r a n t i u ,
também, para tranquil izar
os técnicos-administrativos,
que não instalará ponto ele-
trônico.  Para ele ,  o  que re-
solve é  o comprometimento
dos profissionais com a uni-
dade,  al iado à consciência
da missão da universidade,
tendo a devida contrapart i-
da,  que é  a valorização dos
servidores .  No campo cultu-
ral ,  es t imulará o samba de
raiz com a promoção de sho-
ws,  já marcando a iniciat i-
va com Noca da Portela em
sua posse.

N ú m e r o sN ú m e r o sN ú m e r o sN ú m e r o sN ú m e r o s
R o b e r t o  M e d r o n h o  f e z

questão de apresentar os nú-
meros da eleição.  De acordo
com suas informações,  75%

A professora e médica Maria
Tavares Cavalcanti obteve 76,5%
dos votos da comunidade contra
18% do médico Jorge Adelino. Os
técnicos-administrativos em
educação votaram em peso na
professora, que dedica toda sua
vida ao Ipub desde que entrou
como residente, em 1986. Ela par-
ticipou da direção do professor
Márcio Versiani (hoje seu vice-
diretor) entre 2002 e 2008. Mes-
mo com peso de 50% para os do-
centes, os funcionários consegui-
ram ultrapassar 70% dos votos.

A professora estava radiante
e creditou o resultado à sua tra-
jetória na unidade: “Pratica-
mente todos os funcionários,
cerca de 300, votaram em mim.
Também tive votação expressi-
va com os docentes e o apoio
dos estudantes. Já desempenha-
va liderança na instituição e a
minha eleição ratificou a con-

Categoria vota em massa
em Maria Tavares

fiança da comunidade. Os fun-
cionários fizeram até festa com
bolo e eles foram os meus motiva-
dores. Todos sabem que não tenho
projeto  pessoal”.

Entre as prioridades da gestão
está a elaboração do plano diretor da
unidade com ampla participação da

comunidade, relacionamento
com todas as esferas do governo e
a construção de uma ligação
maior com o HU. Ela fará um
levantamento sobre a situação das
obras da enfermaria para liberar
sua execução. Uma reunião com
o reitor já foi marcada.

A MÉDICA creditou a vitória à sua dedicação ao Ipub

Fotos: Cícero Rabello

do colégio elei toral  foi  às
urnas.  Dos alunos,  a chapa
1 obteve 114 votos contra 11
da chapa 2. Dos técnicos-ad-
ministrat ivos,  foram 13 vo-
tos na chapa 1 e  25 na cha-
pa 2.  Quanto aos professo-

ROBERTO Medronho pede unidade e diz que será o diretor de todos HELOISA Pacheco abandona a disputa, mas é bem votada

res ,  foram 24 votos para a
chapa 1 e  para a chapa 2.
Brancos e  nulos,  8.

O resultado of icial  do co-
légio elei toral  foi  o de 53%
para a chapa 1 e  27% para a
chapa 2.  Para brancos e  nu-

los  a  porcentagem fo i  de
3 , 5 % .  N ã o  c o m p a r e c e r a m
para votar 16,5%. A presiden-
te  da comissão elei toral  não
quis  informar ao Jornal  do
S I N T U F R J  o  r e s u l t a d o  d a
eleição por cada segmento.
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ELEIÇÕES NAS UNIDADES

CCS vai eleger decano por voto paritário

O Centro de
Ciências da Saúde
(CCS) e o Centro
de Filosofia e
Ciências Humanas
(CFCH) estão em
processo eleitoral.
Numa
demonstração do
avanço da
democracia na
UFRJ, a consulta
para a eleição do
novo decano do
maior Centro da
UFRJ, o CCS, será
pelo sistema
paritário, princípio
do movimento dos
técnico-
administrativos em
educação. Já no
CFCH o peso dos
votos será de 70%
para docentes e
15% para
estudantes e 15%
para técnicos-
administrativos.

Nos dias 18, 19 e 20 de maio a
consulta é para o CFCH. E de 24 a
27 de maio a eleição será no CCS.
As candidaturas são únicas. Para o
CFCH, o atual decano Marcelo Cor-
rêa e Castro concorre ao segundo
mandato. Já no CCS, a candidata é
a ex-diretora do Instituto de Biolo-
gia, Maria Fernanda Quintela. Um
debate com a comunidade está
marcado para esta segunda-feira,
17 de maio, às 10h, no auditório
Hélio Fraga, bloco K, 2o andar.

Nesta edição publicamos as
propostas da candidata do CCS e
um balanço de gestão do decano
Almir Fraga Valadares e do supe-
rintendente Roberto Leal. O Centro
de Ciências da Saúde é composto
por aproximadamente 1.200 pro-
fessores, 8.500 alunos de gradua-
ção e pós-graduação e 5.200 técni-
cos-administrativos.

Vitória do movimento dos técnicos-administrativos rumo a conquista
de uma Universidade mais democrática

Maria Fernanda Quinte-
la é conhecida pelo diálogo
franco com os segmentos da
universidade.  É com base
meste princípio que ela pre-
tende elaborar o planeja-
mento estratégico do CCS  e
o plano diretor, através de
reuniões com as unidades e
participação de docentes,
técnicos-adminis t ra t ivos ,
estudantes, com respeito às
especificidades de todas as
áreas de conhecimento.

Ela propõe também co-
ordenar ações para captar re-
cursos para implantar o pla-
no diretor e o projeto de ocu-
pação da Ala Sul do HU. Mo-
dernizar a biblioteca, forta-
lecer o desenvolvimento aca-
dêmico-científico-adminis-
trativo do campus de Macaé
e do Polo de Xerém e apoiar
os hospitais para implemen-
tar ações para possibilitar a
certificação e a contratuali-
zação compõem parte da sua

O decano Almir Fraga Valada-
res e seu superintendente Roberto
Leal, afirmam que se uma avalia-
ção deve ser feita, é a comunidade
do CCS com suas 24 unidades que
tem esta prerrogativa. Mas o que
foi possível dentro das possibilida-
des da gestão foi realizado.

“O decano e a decania têm
por base coordenar, integrar e re-
presentar as demandas de todos
os diretores e de suas respectivas
unidades.

Não nos cabe fazer avaliação.
Na campanha para a decania, o
que propusemos foi basicamente
ouvir e respeitar as decisões dos co-
legiados, e isto cumprimos”, es-
clarece Almir.

Mas ele lamentou nestas dis-
cussões a pouca participação tanto
de técnicos-administrativos quan-
to de estudantes. E disse ser o crité-
rio estabelecido para a divisão de
representação dos segmentos nos
colegiados injusta. O decano enal-
teceu o avanço sobre a escolha do

Soluções coletivas

carta-proposta. No campo da
infraestrutura, Maria Fernan-
da almeja ampliar a melho-
ria das condições das salas de
aula.

Para os técnicos-adminis-
trativos, a professora quer de-

senvolver projetos para me-
lhorar as condições de traba-
lho e pretende criar cursos ca-
dastrados de capacitação para
valor izar  os  prof i s s ionais .
Para isso será feito um levan-
t a m e n t o  p a r a  t r a ç a r  u m

diagnóstico da situação de
cada servidor e saber das suas
condições de trabalho.

“Acredito que faremos
este trabalho nestes seis me-
ses e já a partir do ano que
vem iniciarmos as ações ne-
cessárias”, explica. Cursos
específicos serão organiza-
dos com a Reitoria. E isto
abrangerá os trabalhadores
da área de apoio e de manu-
tenção. Maria Fernanda diz
que também pensa em fir-
mar convênios com o Sebrae
e a Firjan, por exemplo, para
abrir vagas para os traba-
lhadores do CCS.

A candidata quer tam-
bém simplificar os procedi-
mentos administrativos no
CCS, que a seu ver são mui-
to pesados no Conselho de
Centro. “A proposta é des-
centralizar o Conselho com
a criação de Câmaras de
Graduação e Pós-Gradua-
ção”, revela.

Candidata Maria Fernanda Quintela

Fotos: Cícero Rabello

Almir e Roberto fazem balanço da gestão

critério da paridade para a eleição da
decania e disse que a abertura por
mais espaços nos colegiados é uma
luta do SINTUFRJ, ADUFRJ, CAs e
DCE. “Só no Conselho de Centro te-
mos a representação de 24 diretores de
unidades, apenas dois técnico-admi-
nistrativos, dois alunos, mais quatro
representantes docentes. É um exem-

plo de uma situação que é real e que
deve ser uma luta constante das re-
presentações dos segmentos.”

Almir Fraga destacou o proble-
ma da infraestrutura do prédio do
CCS, construído na década de 1960,
como uma das dificuldades enfren-
tadas, mas que houve melhorias tan-
to dos ambientes quanto das condi-

ções de trabalho. Segundo ele, hou-
ve aumento de recursos e isso possi-
bilitou mais flexibilidade para di-
recioná-los para medidas primor-
diais. O decano informou que o
orçamento duplicou e também
houve apoio de verbas da Reitoria.
E o que ajudou muito foi a libera-
ção dos recursos do Fundo Contábil
que eram das fundações de apoio e
foram revertidos para a Reitoria,
decanias, centros e unidades.

O superintendente Roberto
Leal falou de outra questão que
era a falta de funcionários de apoio
e manutenção. Segundo ele, a
maioria é de terceirizados, o que
acaba prejudicando o próprio ser-
viço: “O ideal é que continuassem
a ser trabalhadores do quadro, con-
cursados, que têm compromisso
com a universidade. Sofremos
ainda com a idade avançada dos
que ainda permanecem e as apo-
sentadorias. Não há reposição. Per-
demos com isso experiência e co-
nhecimento valiosos.”

Almir Fraga Valadares Roberto Leal
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DIVERSAS

GT do SINTUFRJ presente à Caminhada 13 de Maio

Militantes e dirigentes sindi-
cais que participam do GT-Antir-
racismo do SINUTFRJ marcaram
presença na Caminhada 13 de
Maio,  às 18h, organizada pela CUT
do Rio de Janeiro, na quinta-feira
passada, data em que a história
registra a abolição da escravatura.
Os manifestantes passaram pelo Rio
antigo, chegando ao Instituto de
Pesquisa e Memória Pretos Novos
(IPN), um sítio arqueológico situa-
do na Rua Pedro Ernesto, 32/34, na
Gamboa, onde foi servido caldo de

feijão ao som de músicas afros.
O instituto possui um espaço cul-

tural para exposição de Artes africana
e afro-brasileira. É a primeira galeria
de artes brasileira voltada para o res-
gate do patrimônio da cultura negra.
Lá é mantida uma exposição perma-
nente, que oferece aos visitantes uma
viagem no tempo e o conhecimento
da realidade vivida pelos nossos ante-
passados africanos. “Na terça-feira,
também assistimos à exibição do do-
cumentário Tributo aos Pretos No-
vos, que narra a história do mercado

de escravos no Rio de Janeiro. Um
grupo de crianças e adolescentes da
Vila da Penha fizeram apresentação
de capoeira e maculelê.

“Com está atividade pudemos
mais uma vez afirmar que os negros
mudaram de cenário: saíram das sen-
zalas para morar nos morros e fave-
las, e lá permanecem com pouca
assistência. O choro é o mesmo, por-
que as dificuldades só aumentam.
Estamos lutando para aprovação to-
tal das ações afirmativas para dimi-
nuir um pouco as  desigualdades e,

com isso, haver um certo equilíbrio”,
constata a coordenadora de Políticas
Sociais, Vera Lúcia Telles.

A caminhada foi iniciada com
ato político. Estavam presentes o pre-
sidente da CUT-RJ, Darby Igarra, a
secretária de Políticas Raciais, Glória
Ramos, e o diretor da CUT e militante
do GT-Antirracismo do SINTUFRJ,
Francisco Carlos dos Santos.

Entre outros dirigentes sindicais,
estavam presentes os coordenadores
do SINTUFRJ Carmen Lúcia, Lucia-
no, Carlos Pereira, os militantes Clé-

rio, Eduardo, Gersino,Genivaldo, Alo-
ísio, Di Carlos e dezenas de militan-
tes cutistas e dos movimentos popu-
lares. Segundo o dirigente da CUT
Francisco Carlos, “hoje a população
brasileira vive a continuação do pro-
cesso de escravidão com a exploração
infantil, a violência que atinge a ju-
ventude negra em especial. A espera
da titulação das terras quilombolas e
as ações afirmativas para a popula-
ção negra são nossa campanha de
resistência a todas as formas de opres-
são à população negra.”

DIRIGENTES do SINTUFRJ, da CUT e ativistas de base juntos na atividade MENORES da Vila da Penha apresentam maculelê

Fotos: Cícero Rabello

Os coordenadores de Esporte e
lazer do SINTUFRJ Edmilson (Tri-
bo), Ivanir (Tribo) e Rubens (CSD)
esclarecem sobre informações
contidas na página 8 do Caderno
de Teses, que circulou encartado
no Jornal do SINTUFRJ n°904, e
que estão denegrindo a imagem e
as atividades que foram realiza-
das e conquistadas pelos seus de-
vidos coordenadores.

Com relação à inauguração
da nossa academia e às atividades
das olimpíadas, elas foram um
grande avanço e êxito conquista-
do pelo coordenador Ivanir Valen-
tim (Tribo).

E também outras atividades
esportivas e de lazer que colabora-
ram para a saúde do trabalhador,
as quais algumas não foram to-
talmente realizadas por falta de
interesse de alguns coordenadores

Nota de esclarecimento da Coordenação
de Esporte e Lazer do Sindicato

do coletivo da CSD, que adiam as
atividades de esporte e lazer por  não
serem de cultura, educação  e  saúde
para os sindicalizados. Eles conside-
ram apenas que é só custos sem re-
torno para o SINTUFRJ.

Lembramos mais uma vez que
o nosso Sindicato é o maior da base
da Fasubra, e não é só de políticas
que sobrevive uma entidade de clas-
se, mas também de outras ativida-
des como por exemplo: cultura, edu-
cação, esporte, lazer e saúde com
atividades de formação para o co-
nhecimento e capacitação dos nos-
sos sindicalizados.

Registramos também a cola-
boração e a importância do coorde-
nador Jorge Ignácio (CSD).
Assinam a nota os três coorde-Assinam a nota os três coorde-Assinam a nota os três coorde-Assinam a nota os três coorde-Assinam a nota os três coorde-
nadores da área: nadores da área: nadores da área: nadores da área: nadores da área: Rubens de
Morais Nascimento, Ivanir Valen-
tim Santorio e Edmilson Gomes COORDENADORES Ivanir Santorio, Rubens Nascimento e Edmilson Gomes

Foto: Cícero Rabello
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ÚLTIMA PÁGINA

De 1980 a 2007 foram notifi-
cados 474.273 casos de aids no
Brasil. A doença se estabilizou
com o avanço da medicina, o que
produziu o aumento na sobrevi-
da e melhora na qualidade de
vida dos pacientes portadores do
vírus HIV. Mas segundo a Asso-
ciação Brasileira Interdisciplinar
da Aids (Abia), a taxa de morta-
lidade ainda é alta. Para a coor-
denadora do Núcleo da Mulher, Sô-
nia Carneiro, a questão não se res-
tringe apenas às mulheres, mas a
todos os grupos envolvidos.

“A epidemia está concentrada,
mas a prática de sexo sem preserva-
tivo perpassa por todos aqueles que
mantêm uma relação estável. Este
é o grande perigo. Para provar con-

Casos de aids entre
mulheres aumentam
Abia afirma que relacionamentos estáveis não minimizam riscos

“Para provar confiança e amor, as
pessoas, em todos os seus grupos,
abrem mão da camisinha. Isso
ameaça a prevenção. Não adianta
termos avanços na medicina se não
praticarmos de todas as formas e em
todos os casos a prevenção.”

Sônia Carneiro

Testes de aids e hepatite B e C

Nos últimos
12 anos a transmis-
são da doença tripli-
cou entre as mulhe-
res com mais de 50
anos. O estudo é do
Ministério da Saúde
(MS). De acordo
com a pesquisa, esta
realidade pode ser
explicada pela difi-
culdade das mulhe-
res convencer os par-
ceiros a usar preser-
vativo. Na faixa etá-
ria de 12 a 19 anos,
os casos de aids rela-
cionados ao sexo fe-
minino já são maio-
res do que o masculi-
no, segundo publica-
ção do MS.

fiança e amor, as pessoas, em todos
os seus grupos, abrem mão da ca-
misinha. Isso ameaça a prevenção.
Não adianta termos avanços na
medicina se não praticarmos de
todas as formas e em todos os casos

a prevenção. É uma questão cultu-
ral, e infelizmente este “amor”,
que deve ser prova para os parceiros
– como fidelidade e confiança –,
mata”, avalia Sônia Carneiro.

A coordenadora-geral da Abia,

Cristina Pimenta, ratifica a opi-
nião de Sônia: “A prática do sexo
não seguro é consequência direta
da transmissão do HIV.” Ela diz
que não é apenas um aspecto que
deve ser levado em conta para ava-
liar os fatores que implicam a
disseminação da doença na so-
ciedade brasileira, mas a desi-
gualdade de gênero é um forte
fator. “Existe a falta de proteção
e o aumento da transmissão he-
terossexual do homem para a
mulher, e estas duas coisas alia-
das formam a base para explicar
que a desigualdade de gênero ain-
da existe na sociedade. A mulher
se rende à situação de desigual-
dade com o parceiro e abre mão
do uso do preservativo”, afirma.

No Hospital-Escola São Fran-
cisco de Assis (Hesfa) funciona o
Centro de Testagem Anônima
(CTA), que realiza exames para o
diagnóstico da doença com pre-
servação da identidade dos paci-
entes. O Hesfa fica na Avenida
Presidente Vargas, 2863, Cidade

Nova. O horário de atendimento é
de 2ª a 5ª feira, das 7h às 18h, por
ordem de chegada. A pessoa faz a
ficha e é encaminhada para o acon-
selhamento. Após esta primeira eta-
pa, pode realizar o teste às 10h, 13h e
17h. A pessoa deve estar em jejum e
não pode ter comido nenhum tipo de

gordura no dia anterior.  A institui-
ção também oferece orientação atra-
vés do Setor de Atendimento Especi-
alizado HIV/AIDS (SAE), das 7h às
17h. O CTA não realiza pesquisas,
mas faz alguns levantamentos esta-
tísticos. Segundo a coordenadora San-
dra Teles, a faixa etária que mais

procura a unidade são os jovens de 18
a 28 anos. Para ela o que mais preo-
cupa na doença é a cadeia de trans-
missão invisível, pois as pessoas não
se preocupam com a vida sexual an-
terior de seus parceiros. “Ainda a apa-
rência é o que vale, e isso é mal di-
mensionado em relação ao HIV. Um

jovem bonito pode sim ter o vírus,
por isso é preciso precaução”, alerta.
Além dos testes para HIV, Sandra
informa que no segundo semestre o
CTA iniciará a realização de exames
para detecção de hepatite B e C. Os
telefones do Hesfa são 3184-4400 e
3184-4444.


