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Eleição SINTUFRJ 2010/2012

Duas chapas concorrem à direção do SINTUFRJ: chapa 1, Novo Começo, e chapa 2,
Tribo: Construindo no Rumo Certo. Os concorrentes se inscreveram ao pleito na terça-
feira, 27 de julho, nos últimos minutos do encerramento do prazo legal para o registro
de chapas. Foi um dia movimentado na sede da entidade. Na foto, candidatos a
dirigentes do Sindicato e apoiadores. Conheça os companheiros que estão se
dispondo a dedicar seu tempo, integral ou parcial, à luta dos técnicos-administrativos,
como também o programa das chapas. PÁGINAS 3, 4 E 5

Foi dada a largada
pelo voto da categoria

Foto: Cícero Rabello
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DOIS PONTOS

Limite da terra: Plebiscito popular em setembro
Concentração de terras no Brasil afeta até o meio ambiente. Objetivo é mudar essa realidade

A CUT e outras 54 entidades
que compõem o Fórum Nacional
pela Reforma Agrária e Justiça no
Campo realizam de 1° a 7 de se-
tembro um plebiscito popular para
que a sociedade decida se o Brasil
deve incorporar na Constituição um
novo inciso ao artigo 186 (que tra-
ta da função social da terra) para
limitar o tamanho máximo da
propriedade em 35 módulos fiscais.
Esta medida de expressão territo-
rial varia de acordo com as regiões
do país. Em São Paulo, por exem-
plo, cada módulo pode correspon-
der a 10 hectares em áreas próxi-

mas a grandes densidades urbanas,
ou até 25 em áreas de vocação ru-
ral. Na região amazônica, um
módulo frequentemente correspon-
de a 100 hectares.

O plebiscito é parte da campa-
nha pelo Limite da Propriedade da
Terra. As organizações do Fórum
Nacional pela Reforma Agrária e
Justiça no Campo compreendem
que limitar a propriedade da terra
é uma medida que assegura a jus-
tiça social e ambiental no país e,
portanto, abrem este debate à so-
ciedade brasileira para que ela opi-
ne e participe.

EstatísticasEstatísticasEstatísticasEstatísticasEstatísticas
Segundo os dados do Censo do

IBGE (2006), os 5.175 milhões de
estabelecimentos existentes no Brasil
com uma área total de 329,9 mi-
lhões de hectares, estão assim distri-
buídos: 1%, correspondente a 46.991
mil estabelecimentos com mais de
1.000 hectares, detém 146,5 milhões
de hectares, ou 44% da área total,
enquanto os 99% restantes, perfazen-
do 5, 128 milhões de estabelecimen-
tos, ocupam apenas 183,3 milhões de
hectares, ou 66% de toda essa área.

Os grandes proprietários de terras
atentam contra o meio ambiente,

reduzem drasticamente as já precári-
as condições de vida das comunida-
des tradicionais, não cumprem a fun-
ção social da terra, além de compro-
meterem qualquer desenvolvimento
em bases sustentáveis.

Diante destas informações, a
CUT convoca todos os trabalhadores
a participar do plebiscito em setem-
bro. A CUT-RJ deverá realizar plená-
rias para aprofundar as discussões
sobre o tema para que os sindicatos
cutistas socializem as informações
com os militantes na base com o
objetivo de e envolver mais e mais
pessoas na campanha.

AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
O Dia Nacional de Mobilização

para a realização do plebiscito será
no dia 12 de agosto. A data foi esco-
lhida na II Plenária Nacional do Fó-
rum realizada de 15 a 17 de julho,
em Brasília, e homenageia a líder
rural assassinada há 27 anos Marga-
rida Maria Alves, símbolo da luta de
resistência no campo e na cidade.

No dia 30 de agosto haverá dis-
tribuição de panfletos e materiais
diversos sobre a campanha em pon-
tos de grande concentração e movi-
mentação da população, como os
terminais rodoviários e praças.

A Central Única dos Traba-
lhadores no Estado do Rio de Ja-
neiro (CUT-RJ) indicará cinco
sindicatos para compor a Comis-
são de Colaboração com a Inspe-
ção do Trabalho (CCIT). Esse pro-
cedimento da Central é em aten-
dimento à solicitação da Supe-
rintendência Regional do Traba-
lho e Emprego do Rio de Janeiro.

Os sindicatos interessados de-
vem enviar e-mail para o endere-
ço trabalho@cutrj.org.br até o dia
6 de agosto. A indicação final será
feita na primeira reunião da dire-
ção executiva da CUT-RJ que ocor-

S i n d i c a t o s  c o m p o r ã o
i n s t â n c i a  d o  M T E / R J

Errata
Erramos na matéria da página 7, edição 916: Rafael Canazza Nunes é filho de Antonio Carlos de Souza

Nunes, da Politécnica (CT), e não conforme foi escrito o nome do pai do Rafael e publicado.

Maria Tavares é a
nova diretora do Ipub

Há 17 anos,  oi to menores
de rua que dormiam nas es-
cadarias e  na praça em  frente
da Igreja da Candelária,  no
Centro do Rio,  com mais de
30 meninos e  meninas de
várias  idades foram mortos
a tiros por cinco homens que
desceram de dois  carros.  A
chacina da Candelária revol-
tou a população,  teve reper-
cussão nacional e  interna-
cional ,  mas até  hoje não foi
apurado o  que mot ivou a
matança.

Duas crianças e  um ra-
paz de 19 anos foram mor-
tos  no local .  Os outros,  que
acordaram a tempo, tenta-
ram fugir  em disparada.  Fo-
ram perseguidos e  mais  dois
menores morreram na pra-
ça. Dois outros corpos foram
encont rados  no  A te r ro  do
Flamengo.  Na sexta- fe i ra ,
23 de julho,  mais  de duas
mil pessoas participaram da
Caminhada  em Defesa  da
Vida reivindicando just iça e
lembrando a morte dos me-
ninos da Candelária.

A manifestação também
lembrou os 20 anos do desa-
parecimento de 11 jovens da
favela do Acari  e  os  20 anos
do Estatuto da Criança e do
A d o l e s c e n t e  ( E CA) .  A s s i m
como outras ví t imas de vio-
lência,  especialmente pelas

rer após essa data. Somente serão
indicadas as entidades em dia com
suas obrigações estatutárias.

A CCIT possui caráter consul-
tivo e propositivo, com o objetivo
de ajudar nos processos de discus-
são, elaboração e monitoramento
do planejamento anual da fisca-
lização do trabalho no Estado do
Rio de Janeiro. A Comissão é um
importante espaço de elaboração
de políticas públicas na área do
trabalho, na fiscalização de irre-
gularidades trabalhistas e na ga-
rantia de direitos e conquistas das
categorias.

Os professores Maria Tavares
Cavalcanti e Márcio Amaral es-
tão no comando do Instituto de
Psiquiatria da UFRJ (Ipub). O
reitor Aloísio Teixeira deu posse

aos novos dirigentes da unidade,
eleitos pela comunidade, no dia
23 de julho, em solenidade no
auditório Leme Lopes, na Praia
Vermelha.

Passeata lembra a chacina da Candelária
mãos da policia.  A passeata
começou logo depois  de rea-
lizado ato ecumênico que le-
vou à Igreja da Candelária
centenas de pessoas.

T e s t e m u n h aT e s t e m u n h aT e s t e m u n h aT e s t e m u n h aT e s t e m u n h a
A principal  tes temunha

da chacina da Candelária foi
o menor Wagner dos Santos.
Na época ele  contou que foi
levado de  carro pelos  ho-
mens e só sobreviveu porque
se f ingiu de morto.  Em de-
zembro de 1994, mais de um
ano depois  dos crimes,  ele
sofreu outro  a tentado,  no
qual levou quatro t iros,  mas
resis t iu aos ferimentos.  Em
outubro de 1995, Wagner pe-
diu proteção ao então presi-
dente da República,  Fernan-
do Henrique Cardoso,  para
prestar  novos depoimentos
sobre o caso.  Ele se  mudou
para a Suíça e só vinha ao
Brasi l  para part ic ipar  dos
julgamentos dos acusados.

Em 1996, três anos depois
da chacina,  num julgamen-
to que durou 19 horas,  o PM
Nelson Cunha foi  condena-
do a 261 nos de prisão.  Ou-
tro PM acusado,  Marcus Vi-
n ic ius  Borges  Emmanuel ,
foi  julgado três  vezes .  Pri-
meiro foi  levado a júri  po-
pular,  em abril  de 1996, mas
a defesa recorreu.  Em junho

do mesmo ano,  ele  foi  con-
denado pela morte de dois
menores e  absolvido em ou-
t r a s  n o v e  a c u s a ç õ e s .  E m
2003,  depois  de um recurso
do Ministério Público,  o ex-
policial foi  julgado por qua-
tro homicídios  e  cinco ten-
tat ivas de homicídios .  Em-
manuel cumpre pena de 300
anos.

O terce i ro  e  ú l t imo acu-
sado a  ser  ju lgado fo i  Mar-
cos  Auré l io  de  A l cân tara ,
em agosto  de  1998.  Ele  che-
gou a  confessar  o  cr ime em
1995,  mas  mudou a  versão
no pr imeiro  d ia  de  ju lga-
mento  e  a legou inocência .
Os advogados tentaram pro-
var  que  e le  t e r ia  s ido  indu-
z ido  a  confessar  o  cr ime,
mas Marcos Aurél io foi  con-
denado a  204 anos  de  pr i -
são.

Passados dez anos,  os  so-
brev iventes  da  Candelár ia
haviam tomado vár ios  ru-
mos.  Um deles  passou a mo-
rar  em uma fave la  com os
p a i s  e  u m a  f i l h a  d e  d e z
anos .  Outro ,  que  t inha c in-
co  anos  no d ia  do  cr ime,
permanece  nas  ruas .  Wag-
ner  dos  Santos ,  que  fo i  mo-
rar  na  Suíça ,  em 2003 a f i r -
mou que  a inda não recebe-
ra indenização dos governos
do Bras i l .
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Deflagrada a disputa eleitoral
Nesta eleição para renovação

da diretoria do SINTUFRJ, a dis-
puta política se dará entre Cole-
tivo Tribo e CUT Socialista e De-
mocrática (CSD). Somente estas
duas correntes políticas com mi-
litância no movimento sindical
da UFRJ se inscreveram ao plei-
to. Os grupos compareceram à
secretaria da entidade no último
dia para inscrição de chapas, na
terça-feira, 27 de julho, no final
da tarde, antes das 17h. O cum-

Duas chapas vão disputar a preferência da categoria nas urnas: chapa 1 e chapa 2

primento deste item do Regula-
mento Eleitoral foi acompanha-
do por dezenas de técnicos-admi-
nistrativos, a maioria  concor-
rentes em uma das chapas regis-
tradas.

A numeração das chapas foi
definida de acordo com a ordem
de inscrição. A primeira a se ins-
crever foi Novo Começo, da CSD,
que se tornou a chapa 1; a segun-
da e última Tribo: Construindo
no Rumo Certo, do Coletivo Tri-

bo, denominada chapa 2. O ato
foi testemunhado por dois coor-
denadores sindicais indicados
pela direção executiva da entida-
de: Jeferson Salazar e Arnaldo
Bandeira, além da Comissão
Eleitoral, que foi formada neste
dia, conforme determina o Re-
gulamento Eleitoral, com qua-
tro integrantes efetivos e dois su-
plentes. Cada chapa teve o direito
de indicar dois efetivos e um su-
plente. Miriam Staroski e Marce-

lo Rodrigues são os efetivos da
chapa 1, e José de Oliveira e Luiz
Carlos da Silva, da chapa 2. To-
das as quatro pessoas citadas as-
sinaram a ata.

Na quarta-feira, 28 de julho,
a Comissão Eleitoral realizou sua
primeira reunião para dar enca-
minhamento à eleição do SIN-
TUFRJ 2010/2012. Houve uma al-
teração na composição dos inte-
grantes da Comissão Eleitoral: a
chapa 2 indicou Gercino Teotô-

nio da Silva para substituir Luiz
Carlos da Silva, que passou à con-
dição de suplente. A chapa 1 indi-
cará seu suplente até 30 de julho.

A Comissão Eleitoral voltou
a se reunir na quinta-feira, 29 de
julho, para concluir o trabalho
de verificação da documentação
dos inscritos pelas chapas. Nesse
dia foi encerrado o prazo de im-
pugnação de nomes. Nenhum
candidato foi impugnado pela
Comissão.

NEUZA LUZIA, observada por vários companheiros, inscreve a chapa 1: Novo Começo

FRANCISCO DE ASSIS logo em seguida registra a chapa 2: Tribo,Construindo no Rumo Certo

Fotos: Cícero Rabello

ELEIÇÃO SINTUFRJ 2010/2012
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ELEIÇÃO SINTUFRJ 2010/2012

AAAAAs eleições para a diretoria do SINTUFRJ acontecem em 24,s eleições para a diretoria do SINTUFRJ acontecem em 24,s eleições para a diretoria do SINTUFRJ acontecem em 24,s eleições para a diretoria do SINTUFRJ acontecem em 24,s eleições para a diretoria do SINTUFRJ acontecem em 24,
25 e 26 de agosto e é chegada a hora de um novo começo. Como25 e 26 de agosto e é chegada a hora de um novo começo. Como25 e 26 de agosto e é chegada a hora de um novo começo. Como25 e 26 de agosto e é chegada a hora de um novo começo. Como25 e 26 de agosto e é chegada a hora de um novo começo. Como
muitos têm percebido, a nossa entidade sindical tem tido umamuitos têm percebido, a nossa entidade sindical tem tido umamuitos têm percebido, a nossa entidade sindical tem tido umamuitos têm percebido, a nossa entidade sindical tem tido umamuitos têm percebido, a nossa entidade sindical tem tido uma
atuação medíocre, gerando descrédito, desmotivação e desinte-atuação medíocre, gerando descrédito, desmotivação e desinte-atuação medíocre, gerando descrédito, desmotivação e desinte-atuação medíocre, gerando descrédito, desmotivação e desinte-atuação medíocre, gerando descrédito, desmotivação e desinte-
resse por parte da categoria. A entidade que outrora cumpriuresse por parte da categoria. A entidade que outrora cumpriuresse por parte da categoria. A entidade que outrora cumpriuresse por parte da categoria. A entidade que outrora cumpriuresse por parte da categoria. A entidade que outrora cumpriu
papel decisivo na luta por vida digna e uma universidade públicapapel decisivo na luta por vida digna e uma universidade públicapapel decisivo na luta por vida digna e uma universidade públicapapel decisivo na luta por vida digna e uma universidade públicapapel decisivo na luta por vida digna e uma universidade pública
gratuita, democrática e de qualidade até parece não existir mais.gratuita, democrática e de qualidade até parece não existir mais.gratuita, democrática e de qualidade até parece não existir mais.gratuita, democrática e de qualidade até parece não existir mais.gratuita, democrática e de qualidade até parece não existir mais.
Dizemos parece, porque ela ainda existe, apesar da maioria deDizemos parece, porque ela ainda existe, apesar da maioria deDizemos parece, porque ela ainda existe, apesar da maioria deDizemos parece, porque ela ainda existe, apesar da maioria deDizemos parece, porque ela ainda existe, apesar da maioria de
seus atuais diretores terem se dedicado à luta interna, abando-seus atuais diretores terem se dedicado à luta interna, abando-seus atuais diretores terem se dedicado à luta interna, abando-seus atuais diretores terem se dedicado à luta interna, abando-seus atuais diretores terem se dedicado à luta interna, abando-
nando a categoria à própria sorte. Preferiram fazer uma estúpidanando a categoria à própria sorte. Preferiram fazer uma estúpidanando a categoria à própria sorte. Preferiram fazer uma estúpidanando a categoria à própria sorte. Preferiram fazer uma estúpidanando a categoria à própria sorte. Preferiram fazer uma estúpida
disputa dentro do próprio sindicato e caminham a passos largosdisputa dentro do próprio sindicato e caminham a passos largosdisputa dentro do próprio sindicato e caminham a passos largosdisputa dentro do próprio sindicato e caminham a passos largosdisputa dentro do próprio sindicato e caminham a passos largos
para a destruição da nossa entidade sindical.para a destruição da nossa entidade sindical.para a destruição da nossa entidade sindical.para a destruição da nossa entidade sindical.para a destruição da nossa entidade sindical.

PPPPPara isso passaram a considerar que sua base social é de apenas uma
parte da categoria e optaram por substituir a unidade de todos os servido-
res e a luta por conquistas reais pela absurda prática do sectarismo e da
divisão, e, ao invés de luta sindical real, descambaram para o assistencia-
lismo. Não bastasse esta injustificável inversão dos objetivos que levaram
os trabalhadores da UFRJ a construir o maior sindicato da categoria em
nível nacional, caminham para destruição do patrimônio da categoria
de tão desastrosa que é a gestão administrativa do SINTUFRJ.

BBBBBasta! Neste momento precisamos resgatar o maior sindicato da base
da Federação para que volte a ser capaz de defender, mobilizar, propor,
unir e essencialmente representar todas e todos os técnicos-administrati-
vos em educação da UFRJ.

NNNNNossa categoria é heterogênea e conta com 14.267 técnicos-adminis-
trativos em educação ativos e aposentados e todos precisam ser e sentir-se
representados no nosso sindicato. A história nos ensinou que quando
estivemos juntos e tivemos propostas e clareza de projeto, mesmo na
ditadura militar ou nos momentos mais agressivos da política neolibe-
ral, lutamos, defendemos e principalmente conquistamos mais e melho-
res condições de vida e de espaços de trabalho nas estruturas de decisão da
universidade. Infelizmente a maioria da atual diretoria do SINTUFRJ
não compreendeu ou não quis manter estas conquistas. Justo quando a
conjuntura nacional estava mais favorável à disputa, à conquista e à
ampliação de direitos, a maioria da diretoria se ocupou em olhar para o
seu próprio umbigo, numa política de desmoralização do sindicato. Eles
ainda não conseguiram, mas querem continuar tentando.

AAAAA     Chapa NOVO COMEÇO é composta por servidores técnico-adminis-
trativos e docentes, de várias unidades e mescla a experiência de militan-
tes que já estiveram à frente da direção sindicato, com a garra e determi-
nação de pessoas que estarão vivendo pela primeira vez esta experiência. E
acima de tudo, o conjunto da CHAPA está imbuído de um desejo comum:
ver, novamente, nosso sindicato atuante e respeitado, dentro e fora da
universidade.

QQQQQueremos um sindicato combativo com liberdade e autonomia
sindical.

PPPPPor isso companheiros:or isso companheiros:or isso companheiros:or isso companheiros:or isso companheiros:

É hora de Novo Começo

É chegada a hora deÉ chegada a hora deÉ chegada a hora deÉ chegada a hora deÉ chegada a hora de
Um Novo Começo!Um Novo Começo!Um Novo Começo!Um Novo Começo!Um Novo Começo!
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De acordo com a dirigente da
Fasubra, a iniciativa do governo
no que se refere à assistência estu-
dantil (Decreto-Lei n° 7.234)  aten-
de à reivindicação dos estudantes
por um instrumento legal com for-
ça de lei maior que a portaria em
vigor, pois deixa de haver riscos de
outros governos cortarem a verba
das universidades destinada ao Pro-
grama Nacional de Assistência Es-
tudantil (Pnae), que em 2011 será
de R$ 380 milhões.

Em relação ao Decreto-Lei n°
7.233, a Fasubra diz que a auto-
nomia de gestão orçamentária
concedida é relativa, pois está na
lógica do orçamento global. Mas
reconhece avanço na medida em
que agora os reitores conquista-
ram autonomia para utilizar o
saldo de recursos do ano anterior

EDUCAÇÃO

Fasubra analisa decretos
do governo para as Ifes

Para a
entidade, a
iniciativa é boa,
mas ainda falta
muito para a
autonomia,
conforme se
espera para as
universidades
federais. A
dirigente chama
atenção para a
responsabilidade
da categoria na
fiscalização da
aplicação das
leis pelos reitores

Na análise preliminar sobre os
três decretos-leis que tratam da
autonomia universitária, assina-
dos pelo  presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva,  no
dia 19 de julho, a Fasubra os con-
siderou um avanço, embora ain-
da não seja o desejado. A coorde-
nadora-geral da Federação, Léia
Oliveira, pontuou as preocupa-
ções da entidade.

Os três decretos tratam do Pro-
grama Nacional de Assistência Es-
tudantil (Decreto-Lei n° 7.234);
Autonomia de Gestão Orçamen-
tária (Decreto-Lei n° 7.232) e de
Reposição Automática das Vagas
dos Técnicos-Administrativos
(Decreto-Lei n° 7.233).

no exercício seguinte e poder re-
alocar o dinheiro em outras ru-
bricas.

A preocupação da Federação é
que a lei, por si, só não garante a
democracia na utilização desse di-
nheiro, a sobra. E se não houver
fiscalização, o reitor pode aplicá-
lo em outra área, favorecendo, por
exemplo, a área tecnológica em
detrimento da humana, e ainda
tem as fundações de apoio privado
para onde os recursos podem ser
desviados,” alertou Léia Oliveira.

A dirigente defende maior
controle social sobre as contas
das universidades a partir do De-
creto-Lei 7.232: “Autonomia
tem que vir junto com demo-
cracia. E uma gestão financeira
autônoma e com democracia
pressupõe a prestação de contas

nos órgãos colegiados com for-
tes representações da comuni-
dade universitária.”

O decreto-lei que garante a re-
posição automática de vagas de téc-
nicos-administrativos pelas Ifes foi
festejado pela Fasubra, mas tam-
bém com restrições. A principal de-
las é em relação à exclusão das
classes A e B, sendo que na classe B,
segundo análise da Federação, exis-
tem vários cargos que não foram
extintos.

“A linearidade para reposição
automática das classes C, D e E foi
justificada pelo ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, como
tendo sido decisão do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, que se baseou em estudo de
que a maioria dos cargos A e B já
foram extintos pelo Decreto-Lei n°

9.632, de 1998, do governo Collor.
Mas isso não procede em relação à
classe B,” garante Léia Oliveira.

Segundo a coordenadora-geral,
a Fasubra analisou e identificou
que muitos cargos da classe B não
foram extintos, como ocorreu com
a classe D. E entre os segmentos
incluídos na classe D estão os vigi-
lantes, embora o governo destaque
como essa categoria profissional
nas Ifes tivesse acabado. “Isso não é
verdade”,  rebate Léia.

“A Fasubra defende a reposi-
ção automática para todos os
cargos. Mas reconhecemos que a
reposição é um avanço diante
do déficit de pessoal enorme das
universidades. Hoje se morre ou
se aposenta um técnico-admi-
nistrativo, é preciso esperar pela
autorização do Ministério Pú-

blico para realização de concur-
so público. Mas também esse
item tem que ser fiscalizado
para que a vacância seja preen-
chida pelo mesmo cargo e ou-
tras áreas não sejam previlegia-
das. É importante que a nossa
categoria esteja bem organiza-
da para fiscalizar o reitor”, afir-
mou a dirigente.

Uma das reivindicações da Fasu-
bra em relação ao decreto é que o
saldo de vagas de 2007 seja aproveita-
do, já que foram feitos levantamen-
tos das vagas em todas as universida-
des federais. “Houve muito concurso,
reconhecemos, e só com o Reuni fo-
ram 25 mil vagas disponibilizadas
para as Ifes, mas não supriram a grande
demanda. Afinal, foram oito anos do
governo FHC sem concurso”, lem-
brou Léia Oliveira.

LÉIA: autonomia implica maior responsabilidade da comunidade universitária na fiscalização dos atos dos reitores

Foto: Cícero Rabello
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SEMINÁRIO NACIONAL

O XIX Seminário Nacional de
Segurança das Instituições Públi-
cas de Ensino Superior, realizado
de 19 a 24 de julho na Universida-
de Federal de Pernambuco, com
mais de 300 participantes, ratifi-
cou o projeto nacional de segu-
rança elaborado pelos vigilantes
das universidades públicas e en-
campado pela Fasubra.

 O próximo seminário será na
Universidade Federal de Pelotas
(RS), em 2011.

A UFRJ, que participou com
uma delegação de 36 trabalhado-
res  (22 vigilantes e 14 do GT-Segu-

Projeto nacional de segurança é aprovado

Integrantes do GT-Segurança avaliam o seminário

rança do SINTUFRJ), elegeu dois
integrantes da Divisão de Seguran-
ça (Diseg) para a comissão organi-
zadora do próximo seminário. Ká-
tia Conceição foi eleita para a Co-
ordenação-Geral e Juscelino Ribei-
ro coordenador da Região Sudeste.
Segundo Juscelino, este foi o
maior seminário já realizado até
agora, e para a UFRJ a grande re-
levância foi a manutenção do tex-
to do projeto. Tanto Juscelino
como Kátia fizeram parte da co-
missão que elaborou o projeto, que
foi discutido por cerca de quatro
anos.

Unificar a segurançaUnificar a segurançaUnificar a segurançaUnificar a segurançaUnificar a segurança
Em cada instituição, a segu-

rança é tratada de forma diferen-
ciada, e a proposta da Fasubra é ter
um projeto que unifique uma po-
lítica para todas as instituições fe-
derais de ensino superior, mas res-
guardadas as peculiaridades de cada
uma. O objetivo é reestruturar o
sistema de segurança das Ifes para
que este seja mais eficaz na preven-
ção e repressão aos crimes contra o
patrimônio das instituições e con-
tra a comunidade universitária.

“Em relação a nossa realidade
e luta, no projeto mantido no se-
minário destaco a realização de

concurso público para reposição do
quadro de vigilante e a manuten-
ção das rondas ostensivas nos cam-
pi abertos. Para mim, estes são os
pontos principais de interesse da
UFRJ”, declarou Juscelino. Ele atri-
buiu também ao peso da delega-
ção a eleição de dois trabalhadores
da UFRJ.

Sobre a não integração e parti-
cipação maior dos trabalhadores
que não são vigilantes, Juscelino
explica: “É preciso entender que o
movimento é de vigilantes na sua
essência, um movimento que veio
sendo construído há muitos anos.
Viemos caminhando juntos mes-
mo com pensamentos diferentes,
e avançamos bem, por isso há re-
sistência deste movimento resva-
lar para outros caminhos, mas nós
aceitamos a participação de ou-
tros atores que são ouvidos, fazem
propostas e as defendem. No en-
tanto, até o próximo seminário,
estes atores ainda não terão direi-
to ao voto.”

As palestras do seminário abor-
daram temas como conjuntura na-
cional no setor de segurança, saúde
do trabalhador, riscos no ambiente
de trabalho, projetos de lei, violên-
cia nas instituições de ensino supe-
rior e polícia universitária.

Os participantes do GT-Segu-
rança do SINTUFRJ – que desde
2009 também reúne trabalhado-
res em funções de risco, como por-
teiros, recepcionistas, administra-
dores, brigaditas etc. – que estive-
ram no seminário, embora te-
nham elogiado a organização do
evento e o bom nível das discus-
sões, lamentaram a decisão de
não poderem ser delegados no pró-
ximo seminário. Essa proposta foi
aprovada na última reunião do
GT, mas o plenário do seminário
a reprovou.

Para Aluízio Nascimento,
porteiro do Instituto de Neuro-
logia há 7 anos e há 23 na UFRJ,
as discussões sobre segurança ti-
veram saldo positivo, mas ficou
a desejar a integração aos vigi-
lantes dos segmentos de traba-
lhadores que desempenham
funções de risco. “A única coisa
que não foi legal é a questão da
unificação. Não houve acordo.
Inclusive teve uma fala que le-
vei como ofensa, a que os por-
teiros iriam ‘infectar’ os proje-
tos da segurança. A união é im-
portante pra gente, e fomos lá
para somar com eles”, afirmou.

“No entanto”, disse Aluízio,

“vamos conversar para organizar
reunião com outros porteiros. Te-
mos de estimular a participação e
avançar. Quem sabe formamos um
GT de porteiros? Porque os portei-
ros são também seguranças na
UFRJ, o cartão de visita da institui-
ção e ninguém dá muita impor-
tância para a função.”

 O militante Boaventura Sou-
sa Pinto (Baiano), que tem expe-
riência na discussão do tema, tam-
bém acha que os porteiros devem se
organizar melhor. Defende a troca
experiências na área de segurança
e investimento em sua capacita-
ção. “Já participo algum tempo
destes seminários, mas nosso GT-
Segurança tem uma falha, que é
não realizar reuniões sistemáticas.
Porteiros, vigilantes e brigadistas
têm que estar unidos dentro da
universidade,” disse.

Segundo Boaventura, o semi-
nário foi importante porque as uni-
versidades estão expostas. “No caso
da UFRJ, as portarias estão abertas
para qualquer pessoa, não há iden-
tificação e não sabemos se é aluno,
funcionário, professor ou usuário.
Faltam crachás”, disse Baiano. Ele
acrescentou que está aprendendo
muita coisa com o pessoal da Vigi-

lância, e que o seminário permitiu
aprender mais um pouco. Porém,
ele gostaria de que todos os portei-
ros tivessem tido a chance de parti-
cipar do evento, e que é contra cada
um em um grupo, porque enfra-
quece o SINTUFRJ. “Queremos tra-
balhar mais voltados para a área
de segurança, discutir política de
segurança dentro da universidade,
cada um na sua área organizado e
lutando, junto com o Sindicato e a
Federação.”

Valcilene Ribeiro Costa, da por-
taria do IPPMG, há 22 anos na
universidade e seis na unidade, ava-
liou que o seminário  fechou com
a vigilância sem levar em conside-
ração a participação de outros tra-
balhadores que atuam na área,
como os porteiros:

“Achei muito restrito, só para
seguranças. Discutiram a seguran-
ça  aprofundado, mas acho que
porteiro tem de fazer parte dos pro-
gramas de segurança. Ficaram
muito fechados só para as questões
dos vigilantes. Deveria ser mais
aberto. Nos grupos de trabalho foi
levada a discussão para a integra-
ção de porteiros e brigadistas, e não
conseguimos colocá-la dentro do
contexto geral. Argumentamos que

os porteiros e brigadistas, não con-
seguem treinamento, apenas os vi-
gilantes, mas ficaram muito arre-
dios à proposta do GT-Segurança
do SINTUFRJ. Os porteiros não con-
seguiram nada”, disse a técnica-
administrativa.

Mas Valcilene não desanima:

“Vamos começar a nos agrupar, fa-
zer um trabalho com o pessoal das
portarias para entrar nessa briga, por-
que estamos expostos também a ris-
co de vida.” O positivo do seminário
foi ter a oportunidade de conhecer a
realidade da segurança em todas as
universidades.

VALCILENE COSTA, funcionária da portaria do IPPMG

VIGILANTE Juscelino Ribeiro

Fotos: Cícero Rabello

O Seminário
também deliberou
que os
trabalhadores que
atuam em funções
consideradas de
risco, mas que não
são vigilantes,
continuarão sem
direito a voto nos
fóruns de decisão
do segmento.



ABUSO DE PODER

Mobilização vitoriosaMobilização vitoriosaMobilização vitoriosaMobilização vitoriosaMobilização vitoriosa
Vieiralves foi obrigado a se pro-

nunciar após a apresentação, pelo
conselheiro e coordenador do Sintu-
perj, José Arnaldo Gama, do mani-
festo público de apoio à jornalista e
ao dirigente com centenas de assi-
naturas. Jornalistas, veículos de co-
municação, agências nacionais e in-
ternacionais de notícias, sindicatos
de trabalhadores,  entidades de todo
o país, movimentos sociais e perso-
nalidades políticas e acadêmicas as-
sinaram o documento.

“Com relação à notificação, ela
não existe mais. Eu fiz uma per-
gunta e a jornalista e o técnico-
administrativo da casa responderam.
O processo então não existe mais e
não há mais qualquer notificação
em curso”, falou o reitor na sessão
do Conselho Universitário.

Privatizar o Pedro ErnestoPrivatizar o Pedro ErnestoPrivatizar o Pedro ErnestoPrivatizar o Pedro ErnestoPrivatizar o Pedro Ernesto
O manifesto denunciou a arro-

gância e o autoritarismo do reitor
Vieiralves e exigiu a retirada da no-
tificação judicial, em respeito à de-
mocracia, à diversidade de opiniões
e ideias e à liberdade de expressão. A
campanha tomou grande propor-
ção e obteve no dia 28 de julho o
recuo do reitor. Gaúcho, que tam-
bém é conselheiro, solicitou que o
reitor lesse na próxima sessão a res-
posta à interpelação judicial.

“Ele só recuou ontem (28), e foi
uma grande vitória pelo movimen-
to de apoio realizado. Senão ele iria

Sob pressão, reitor
da Uerj retira
processo contra
jornalista e
dirigente sindical
A comunidade universitária interna
e externa não deixou barato, pois a
moda não pode pegar

O reitor da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), Ricardo Vieiralves,
anunciou na sessão do Conse-
lho Universitário na quinta-
feira, dia 29 de julho, a re-
tirada da notificação judi-
cial contra a jornalista Sil-
vana Sá e o dirigente sindi-
cal Jorge Luís de Mattos, o
Gaúcho, ambos do Sindi-
cato dos Trabalhadores
das Universidades Públi-
cas Estaduais do Rio de
Janeiro (Sintuperj).

A notificação entregue
em junho foi um artifício
do reitor para ca-
lar as vozes que vi-
nham denuncian-
do a tentativa de
privatização do Hos-
pital Universitário
Pedro Ernesto, ini-
ciada em sessão do
Conselho Universi-
tário, em dezembro
de 2009, com uma
proposta de gestão
nos moldes das
Fundações Estatais
de Direito Privado.

engrossar para o nosso lado. Mas sen-
tiu a pressão. Não produzimos qual-
quer calúnia ou inventamos fatos
conforme ele nos acusou. O que fize-
mos foi denunciar a minuta apre-
sentada no Consuni e sem o debate
com a comunidade universitária,
principalmente com os servidores do
hospital. Alertamos a categoria para
a possibilidade de privatização do
Pedro Ernesto com uma proposta
capciosa de autonomia”, declarou
Gaúcho. “Nem precisávamos respon-
der à notificação, que foi estapafúr-
dia, mas fizemos questão de tornar
pública a tentativa de censura e ata-
que à história de luta do movimento
sindical”, completou.

O diretor do hospital, Rodolfo
Acatauassú, que se manteve em
cima do muro durante todo o pro-
cesso, foi substituído no Conselho
Universitário pelo chefe da Psi-
quiatria, Paulo Roberto Pavão, que
defende a discussão com a comuni-
dade e a revisão da minuta apresen-
tada no órgão superior.

Liberdade de expressãoLiberdade de expressãoLiberdade de expressãoLiberdade de expressãoLiberdade de expressão
Para a jornalista Silvana Sá, que

já trabalhou no SINTUFRJ, prevalece-
ram a justiça, a liberdade de expres-
são, a mobilização do sindicato e o
apoio recebido. Emocionada, desaba-
fou: “A retirada da notificação foi uma
surpresa, inclusive somente ontem
(28) à tarde que isso foi feito. Com
certeza é resultado desta mobilização,
com o manifesto que se iniciou com

diversas assinaturas e em duas se-
manas já havia a adesão de cente-
nas. É uma grande vitória e uma
felicidade as pessoas se unirem con-
tra injustiças cometidas, principal-
mente em se tratando de um reitor
de uma universidade que é um es-
paço de saber e troca de ideias. Por
isso é importante fomentar as opi-
niões, mesmo que sejam contrári-
as. A universidade existe para ex-
pressar pensamentos e exercer esta
liberdade, e ter um reitor que faz o
que fez o da Uerj é estarmos diante
de um retrocesso, compromete a
democracia. Não podemos permi-
tir este tipo de autoritarismo em
pleno século XXI.”

Mas a luta ainda continua. A
avaliação é de que o reitor, pelo
seu perfil, deixará baixar a poei-
ra para depois retomar a sua pro-
posta para o Pedro Ernesto. “Ele
vai deixar esfriar, recuar para re-
tornar com mais força. E nós va-
mos continuar nosso movimen-
to contrário”, diz Silvana. O que
Gaúcho reforça: “Já fizemos bo-
letins, o caso já chegou à grande
imprensa, mobilizamos os tra-
balhadores para as sessões do Con-
selho Universitário e para as au-
diências públicas, e conseguimos
que a discussão não avançasse.
Ele tentou nos intimidar com a
notificação, ganhamos apoio e
teve que recuar. Estamos alerta
para qualquer atitude, e se for
preciso, faremos tudo de novo.”

CONSUNI CHEIO: solidariedade universitária

PERSEGUIDOS: Gaúcho e Silvana Sá comemoram

Fotos: Cícero Rabello

JORNALISTA defende liberdade de expressão e opinião

Foto: Cícero Rabello/ / Arte: Luís Fernando Couto

A direção do SINTUFRJ coloca-se na trincheira de luta contra
o ato autoritário do reitor da Uerj e contra a privatização do
Hospital Pedro Ernesto, como também oferece todo apoio do
Sindicato à jornalista e à direção do Sintuperj.
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