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Eleição do SINTUFRJ 2010/2012, DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO

Está chegando a hora da decisão

Centro de
Convivência
dos Trabalha-
dores da UFRJ
mais perto da
categoria.

PÁGINA 3

Desrespeito
do TCU e AGU
aos direitos e
conquistas jurí-
dicas dos traba-
lhadores fede-
rais é tema de
audiência públi-
ca no Congres-
so Nacional.

PÁGINAS 8 E 9

Na próxima sema-
na  vamos às urnas
escolher quem vai di-
rigir a nossa entidade
de classe. Ou melhor:
quais companheiros
irão conduzir as nos-
sas lutas nos próxi-
mos dois anos.

Desde que foi de-
flagrada a campanha
eleitoral, as duas cha-
pas concorrentes ex-
põem suas ideias no
Jornal do SINTUFRJ
(páginas centrais).

Nesta edição,
além da manifesta-
ção das chapas, pu-
blicamos o mapa elei-
toral. Veja onde você
vota para eleger no-
vos coordenadores
para o SINTUFRJ.
PÁGINAS 4, 5, 6 E 7
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DOIS PONTOS

Nos dias 24, 25 e 26 de agosto a
categoria irá às urnas escolher uma
nova direção para o SINTUFRJ, em
eleição majoritária. Por meio de car-
tazes, panfletos, jornais individuais e
do Jornal SINTUFRJ, as duas chapas

Eleição no SINTUFRJ
concorrentes divulgam suas ideias aos
eleitores. Mas nos últimos dias um
fato desagradável acontece nos cam-
pi da UFRJ: os cartazes da chapa 1
como da chapa 2 estão sendo arran-
cados de paredes, murais, quadros e

pilastras. Por conta disso, a Comissão
Eleitoral faz um apelo para que todos
colaborem com o processo democrá-
tico em curso para que prevaleça o
sagrado direito da liberdade de ex-
pressão e manifestação.

Campanha “O petróleo tem
que ser nosso!” promove
concurso para universitários

Está aberto, e vai até 30 de
setembro, o prazo para inscri-
ção ao 1° Concurso Nacional
de Trabalhos Universitários so-
bre o tema “Petróleo para quê
e para quem, o futuro do Brasil
em nossas mãos”, promovido
pela campanha “O petróleo
tem que ser nosso!”. A proposta
é estimular a produção de co-
nhecimento crítico e reflexivo,
através de premiação de traba-
lhos diversos, de redação a de-
senho, passando por vídeos, po-
esias, fotografias, artigos aca-
dêmicos, entre outros. O leque
de trabalhos acadêmicos e ar-
tísticos que serão considerados
é amplo.

Os primeiros colocados de
cada modalidade receberão no-
tebooks. Os segundos e tercei-
ros ganharão vale-livros com
valores de R$ 1,5. Os interessa-
dos devem se inscrever seguin-
do as orientações da página ele-
trônica www.concurso
petroleo.org.br. Até agora , se
inscreveram 31 instituições de
nível superior. O regulamento

do concurso também está na
página.

Para nível médioPara nível médioPara nível médioPara nível médioPara nível médio
Além do nível universitá-

rio, a campanha “O petróleo
tem que ser nosso!”, organiza-
da pelo  Sindicato dos Petro-
leiros (Sindipetro-RJ), tam-
bém está promovendo um con-
curso similar, em âmbito es-
tadual, para estudantes das re-
des pública e particular, do pré-
escolar ao segundo grau. Para
esse certame, as inscrições tam-
bém foram prorrogadas até 30
de setembro. Mais informações
na página do concurso ou com
Cristina, pelo telefone (21)
3852-0148, entre 10h e 18h, de
segunda a sexta-feira.

As entidades que partici-
pam dessa campanha defen-
dem uma Petrobras 100% esta-
tal e pública e o investimento
de parte dos lucros do pré-sal
em políticas públicas nas áre-
as de educação, saúde, mora-
dia, pesquisa de fontes de ener-
gia não poluentes etc.

Este é o tema do projeto de-
senvolvido pelo Instituto de Mi-
crobiologia Paulo de Góes
(IPPMG) que desde 2009 traz à
UFRJ estudantes da 5ª série de es-
colas públicas para aprender sobre
ciência. Este ano “Hoje a nossa
escola é a universidade” será rea-
lizado nesta terça-feira, 24 de agos-
to, das 8h às 16h.

Feira de ciências interativa,
visitas a laboratórios, teatro de

“Hoje a nossa escola
é a universidade”

Inscrições abertas de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 11h,
nas categorias mirim, infantil e juvenil (de 8 a 16 anos), e
feminino de 9 anos em diante. Local: Campo da Prefeitura Uni-
versitária, no Fundão.

fantoches e muita conversa estão
na agenda de atividade desta ter-
ça-feira. Participam do projeto
professores pesquisadores, estu-
dantes e técnicos-administrati-
vos. Todos com o mesmo objeti-
vo: proporcionar que as crianças
entrem em contato com o dia a
dia das rotinas profissionais na
área da Microbiologia e Imuno-
logia e despertar nelas o interesse
para a ciência.

Nota de Falecimento
Com pesar que comunicamos o falecimento no dia 9 de agosto do

sindicalizado José Kilson Netto. O sepultamento ocorreu no mesmo dia
no cemitério do Caju, às 16 horas.

Projeto Educação Esportiva

Pergunta da servidora De-
nise Lyra à assessoria jurídica
do SINTUFRJ: “Em relação às
informações no jornal 918, pá-
gina 5, é verdade que além de
não conquistarmos mais nada
perdemos os 3,17% e teremos
que começar um novo proces-
so?”

Resposta do assessor: “O pro-
cesso dos 3,17% está em curso
como esclarecido na edição
918, página 2.

Pergunta da servidora Már-
cia de Almeida ao advogado:
“Solicito esclarecimento se se-
ria indispensável a entrada na
justiça questionando a consti-
tucionalidade do Acórdão
2.161/2005, do TCU, que con-
gela as ações judiciais que a
assessoria jurídica do SINTU-

Nota da direção sindical
A diretoria do SINTUFRJ vem a

público no sentido de esclarecer a
categoria, considerando o processo
eleitoral em curso, em resposta ao
fato ocorrido na edição nº 918 do
Jornal do SINTUFRJ.

Para que a categoria enten-
da: O jornal semanal de nossa
entidade permanece com sua ro-
tina normal. No entanto, dentro
do processo eleitoral cada chapa
tem direito a uma página, deci-
dido por acordo como sendo as
páginas 4 e 5, que são ocupadas
pelas  chapas alternadamente.

As páginas com as propagan-
das e programas das chapas  são
entregues aos profissionais de
imprensa do Sindicato no dia de
seu fechamento, ou seja, na sex-
ta-feira, e seu conteúdo NÃO IN-
TERFERE nas matérias defini-
das na reunião de pauta. As duas
chapas só tomam conhecimen-
to do conteúdo uma da outra no
sábado no site do SINTUFRJ
(após o meio-dia) ou na segun-
da-feira, depois do jornal im-

presso  e distribuído.
Assim explicado, a rotina e o

conteúdo do jornal NÃO ALTERAM
E NÃO SÃO ALTERADOS pelo mate-
rial de campanha. Na edição passa-
da foi publicado na página 5 do
Jornal do SINTUFRJ (edição 918)
material com o seguinte título:
“Sindicato perde recurso e processo
dos 3,17% continua extinto”.

A diretoria acusa neste episó-
dio dois problemas muito sérios.
O primeiro, quanto à veracidade
da matéria. NÃO É VERDADE
QUE A DIRETORIA PERDEU A
AÇÃO E MENOS AINDA QUE ELA
NÃO TENHA INFORMADO SOBRE
O ANDAMENTO DO PROCESSO
À CATEGORIA.

Na página 2 do mesmo jornal
nº 918 na matéria INFORMES DA
ASSESSORIA JURÍDICA está lá a
nota sobre os 3,17, que esclarece
que os 3,17% ESTÁ VALENDO.

Considerando o caso como
um ataque frontal à direção des-
te Sindicato e como uma tenta-
tiva de criar na categoria descré-

dito e desconfiança na entidade,
solicitamos à assessoria jurídica
resposta aos questionamentos dos
sindicalizados sobre o tema para
publicação nesta edição do Jor-
nal do SINTUFRJ.

Assinam esta nota os 12Assinam esta nota os 12Assinam esta nota os 12Assinam esta nota os 12Assinam esta nota os 12
diretores do Coletivo Tribo.diretores do Coletivo Tribo.diretores do Coletivo Tribo.diretores do Coletivo Tribo.diretores do Coletivo Tribo.

Outra versão
dos fatos:

O Coletivo da CSD esclarece que
a “Nota da Direção Sindical” aci-
ma não reflete a posição da Direto-
ria colegiada do Sintufrj, uma vez
que não houve NENHUMA REU-
NIÃO que tenha deliberado sobre a
referida nota, sendo, portanto, uma
“Nota de PARTE da Direção Sindi-
cal” do Sintufrj e é de responsabili-
dade única e exclusiva dos Diretores
que a assinam. Esclarecemos ainda
que a atual Direção do Sintufrj é
proporcional e que os Diretores do
Coletivo da CSD tem compromisso
apenas com a verdade dos fatos.

Esclarecimentos da assessoria jurídica

FRJ não ingressou, conforme in-
formação publicada na página
5 do jornal 918.

Resposta do assessor: “Não há
inconstitucionalidade no Acór-
dão 2.161/2005 do TCU, mas sim
na sua utilização, pois a sua ori-
entação é no sentido de inibir a

aplicação de critério padrão de
correção automática (parame-
trização) de decisões judiciais
de planos econômicos sem aná-
lise específica da respectiva de-
cisão, e para tanto foram ins-
taurados procedimentos admi-
nistrativos.

ASSESSOR Diogo Pereira ao lado do recurso dos 3,17%
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PLANO DIRETOR

Sindicato reafirma ao Comitê reivindicação
de área para o Centro de Convivência

Em mais uma reunião do Co-
mitê Técnico do Plano Diretor com
representantes do SINTUFRJ – e
desta vez com o DCE –, na tarde do
dia 6 de agosto, na Reitoria, houve
avanços na discussão de pontos im-
portantes para a categoria, como a
construção de um prédio para abri-
gar as sedes das entidades, residên-
cias para o corpo social no Fundão
e  o Centro de Convivência.

Os coordenadores do SINTUFRJ
Iaci Azevedo e Francisco de Assis
reiteraram a proposta apresentada
ao Comitê Técnico de uma área
para construção de um  espaço ade-
quado para o Sindicato. Também
estavam presentes à reunião os coor-
denadores sindicais Jeferson Sala-
zar e Jonhoson Braz.

Na carta apresentada à Rei-
toria no dia 17 de março, a dire-
ção sindical argumenta que o
espaço atual é limitado para o
exercício pleno das funções do
Sindicato. Lembra que o Conse-
lho Superior de Coordenação
Executiva (CSCE) já havia desti-
nado um espaço para o Sindica-
to próximo ao Alojamento.

Além de espaço de confraterni-
zação e integração dos trabalhado-
res, o Centro de Convivência, se-
gundo deseja o SINTUFRJ, será
também um local de formação e
educação continuada. E pode, na
visão dos diretores, atender toda a
comunidade universitária.

O presidente do Comitê, Pablo
Benetti, lembrou que o Plano Di-
retor prevê um clube universitário,
mas que faltava aprofundar o for-
mato institucional dele.

O professor Waldyr Mendes,
membro do Comitê, lembrou que
o Plano prevê um complexo inte-
grado de atividades físicas que tem
como um dos módulos o clube so-
cial esportivo da UFRJ. Na UFMG o
clube é um órgão suplementar. Na
USP, é ligado à Reitoria. Pablo ex-
plicou que a ideia inicial é a inte-
ração do ponto de vista social.

O pró-reitor de Planejamento e
Desenvolvimento, Carlos Levi, pon-
derou sobre o modelo institucio-
nal. Para ele, um órgão suplemen-
tar que tenha articulação com a
instituição é uma forma de ga-
nhar agilidade de implantação e
estabelecer sua manutenção, arti-
culado com diversos segmentos.

O representante do DCE, Rafa-
el de Oliveira, explicou que o dire-
tório recebe bem a proposta de uma
sede no Fundão. Mas que, com re-

lação às propostas, pela forma de
organização do DCE, a discussão
tem de passar pelos diversos Cen-
tros Acadêmicos.

Proposta do SindicatoProposta do SindicatoProposta do SindicatoProposta do SindicatoProposta do Sindicato
O coordenador-geral do SINTU-

FRJ, Francisco de Assis, explicou na
reunião que a ideia do Sindicato é
diferente da de Clube Universitá-
rio, que seria mais um espaço de
atividade de lazer e sociabilidade:
“O pleito do SINTUFRJ está para
além de um clube. Pensamos num
Centro de Convivência dos Traba-
lhadores da UFRJ como um espaço
para lazer e formação política.”

Segundo Francisco, não há re-
jeição ao debate, mas a proposta do
SINTUFRJ é oriunda da reivindica-
ção da categoria.

O coordenador-geral do SINTU-
FRJ, Jonhson Braz, ponderou que a
ideia de integração é muito boa,
mas que é decisão da categoria a
aquisição de um espaço próprio, e
questionou como compatibilizar
as projeções de cada entidade, já
que cada uma tem seu estágio pró-
prio de organização.

A coordenadora-geral do Sindi-
cato, Iaci Azevedo, detalhou a posi-
ção do SINTUFRJ. “Me parece que
estamos falando duas coisas dife-
rentes. Não somos contra tudo que

foi apresentado no Conselho Uni-
versitário, ou contra o clube para
integração dos segmentos. Mas,
enquanto representantes dos técni-
cos-administrativos e de 50% dos
docentes sindicalizados, temos um
pleito: precisamos de um espaço
para nossa área de lazer, para audi-
tórios e um centro de capacitação.
Desde a discussão do PDI pondera-
mos com o reitor sobre a necessida-
de de termos um centro de capaci-
tação. Eu sou da Codep e vivemos
de pires na mão solicitando salas
às unidades para realizarmos cur-
sos de capacitação profissional para
os trabalhadores. Enquanto nós téc-
nicos-administrativos e os profes-
sores reivindicamos um espaço para
construção do Centro de Convivên-
cia, a Petrobras toma conta de gran-
de parte do campus”, resumiu.

Pablo Benetti sugeriu que é
possível um caminho de conver-
gência entre as propostas em uma
nova rodada de reuniões, desta vez,
se possível, com a presença da Adu-
frj: “Se, em todo caso, o acordo for
impossível, o Sindicato tem liber-
dade de tomar seu caminho”, an-
tecipou.

O coordenador de Comunica-
ção do SINTUFRJ, Jeferson Salazar,
concordou, afirmando que não se-
ria adequada uma definição na-

quele momento e que o processo
era uma construção política. Jo-
nhson ponderou que a reunião ha-
via alcançado outro patamar de
negociação. Iaci complementou:
“Estamos conversando. A negocia-
ção está acontecendo. Cada um
leva a discussão para sua entidade
e vê como pode contribuir.”

Para o pró-reitor Carlos Levi
também houve avanços: “Acho que
o que vamos ter é de nos debruçar-
mos sobre o formato mais bem de-
finido.” Francisco de Assis sugeriu,
então, uma nova reunião em se-
tembro para retomada do diálogo.
“Para a gente, a participação de
todos é fundamental. Está no DNA
de toda proposta”, disse Benetti.

Residências sociaisResidências sociaisResidências sociaisResidências sociaisResidências sociais
Carlos Vainer, que também

integra o Comitê, expôs a pro-
posta de residências para estu-
dantes e servidores e a negocia-
ção com a Caixa Econômica Fe-
deral. As faixas de renda, o preço
de aluguéis, a demanda, a forma
de administrar, tudo isso, segun-
do Vainer, deverá ser objeto de
discussão com servidores e estu-
dantes: “O Sindicato deve colo-
car essa questão na sua pauta,
fortalecendo essa demanda.”

Pablo completou sugerindo

que seria interessante uma pes-
quisa feita em conjunto com o
Sindicato sobre onde moram os
servidores, se têm casa própria ou
alugada, qual a dimensão da de-
manda.

Francisco lembrou que é im-
portante que haja um olhar so-
cial sobre o segmento, pois cer-
ca de 60% da categoria tem o
salário comprometido com em-
préstimo consignado em folha
e muitos dos quais seriam gran-
demente favorecidos com o alu-
guel social.

Escola de CidadaniaEscola de CidadaniaEscola de CidadaniaEscola de CidadaniaEscola de Cidadania
Carlos Vainer explicou sobre

mais esta proposta do Plano, que
deverá incluir as entidades e or-
ganizações da sociedade civil,
como MST e CUT. O projeto seria
vinculado à extensão e incluiria
um hotel de passagem (no atual
Alojamento).

Benetti fez referência ainda
sobre a nova edificação que abri-
gará a sede das entidades, plane-
jada para uma área central que
atenda o conjunto da comuni-
dade (possivelmente entre o Ce-
pel e a Prefeitura), com espaço
suficiente para que cada entida-
de abrigue as atividades e serviço
que hoje oferecem.

ÁREA VERDE: É o espaço físico no Fundão reivindicado pelo SINTUFRJ ao Plano Diretor UFRJ

ALOJAMENTO
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Nos dias 24, 25 e 26 VVVVVote CHAPote CHAPote CHAPote CHAPote CHAPA 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - http://chapa1novocomeco.blogspot.com

ELEIÇÃO SINTUFRJ 2010/2012

O último congresso do SIN-
TUFRJ, ocorrido em Junho de
2010, votou pela composição
majoritária para a diretoria, ou
seja, a chapa que ganhar as
eleições assume todas as co-
ordenações.

A experiência vivida até en-
tão com a proporcionalidade,
que é a prática mais demo-
crática pois garante a partici-
pação de diversos segmen-
tos, tornou-se inviável nessa
gestão, que se encerra onde
participaram TRIBO E CSD,
ambas com 12 diretores de
cada lado.

Com esse quadro e enor-
mes divergências não havia
acordo em quase nada, cada
qual passou a imprimir sua vi-
são e a luta interna, equivoca-
damente, se tornou o eixo cen-
tral desta administração em
detrimento a atuação política
de nossa entidade sindical.

Quem está de fora, não
pode imaginar os desmandos
e absurdos ocorridos dentro
do sindicato e total falta de
uma ação política.

Cabe esclarecer a todos
os sindicalizadas(os), que a
composição que originou a
Chapa 1- Novo Começo não é
da CSD, junto com o VAL e
nem de qualquer outra corren-
te política, essa chapa é com-
posta de pessoas preocupa-
das com o descrédito e des-
moralização do sindicato, que
resolveram se unir para tentar
recolocar o maior sindicato da
base da federação em sua tra-
jetória política. Para que pos-
sa voltar a cumprir seu papel
de representante dos interes-
ses de nossa categoria.

Entraram centenas de no-
vos concursados, que preci-
sam e merecem, como todos
nós, ter um sindicato repre-
sentativo e mobilizador.

A diferença na intenciona-
lidade das chapas é imensa,
mas a peculiaridade de cada
chapa está principalmente no
conjunto de sua formação.
Analise bem quem são as pes-
soas e em que coordenação
está pretendendo atuar e faça
sua avaliação.

A grande maioria conhece
os integrantes das chapas e
vai saber avaliar qual na sua
totalidade reúne um conjunto
de pessoas em condições de
desempenhar a tarefa de rea-
bilitação do SINTUFRJ.

O quórum da última elei-

Dialogando com a Categoria

ção foi muito abaixo do espe-
rado e precisamos reverter
esse quadro e para isso é
fundamental que a categoria
vote em massa.

A polarização é clara e ob-
jetiva: Ou apostamos num
Novo Começo ou amargare-
mos tempos nebulosos com
um sindicato fragilizado e a
deriva.

Sua ausência das urnas
fortalece o atraso por isso mes-

mo, que neste momento, te-
mos que optar por quem reúne
as melhores condições de diri-
gí-lo com ética, seriedade e
responsabilidade e ir às urnas.

É preciso que esse gran-
de quantitativo que se man-
tém afastado das urnas, das
assembléias dê seu voto de
confiança a Chapa 1 - Novo
Começo.

Temos como objetivo pri-
mordial trazer o prazer de ser

A Comunidade Universitária diz não à baixaria eleitoral
A Coordenação do Centro de Vacinação de Adultos (CVA) da DVST encaminhou, por e-

mail, uma dura nota para a Diretoria do Sintufrj e para a comunidade universitária sobre a
utilização eleitoreira, pela chapa 2, das chamadas das suas campanhas de vacinação, na qual
reprova o uso de "quaisquer palavras ou atos que incorram na utilização do Centro ou
de suas funções no sentido de apoio ou desmerecimento de alguma das chapas
concorrentes no pleito do mês de agosto do corrente ano".

REAFIRMAMOS A VERDADE: INFELIZMENTE, HÁ MAIS DE UM MÊS O SINTUFRJ PERDEU

O RECURSO DOS 3,17% E OMITIU A INFORMAÇÃO DA CATEGORIA.

Veja no site da Justiça Federal e comprove com seus próprios olhos (digite http://www.jfrj.gov.br/ e clique em

Consulta Processual. Após, digite o seu nome ou o número do processo dos 3,17%, abaixo em destaque):

99.0010884-1 2002 - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO/OUTROS

Autuado em 27/04/1999 - Consulta Realizada em 13/08/2010 às 17:05

AUTOR : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO -

SINTUFRJ E OUTROS

ADVOGADO : ANDRE ANDRADE VIZ E OUTRO

REU : REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-UFRJ

PROCURADOR: MARCOS ALENCAR MARTINS FRIACA

23ª Vara Federal do Rio de Janeiro - MARIA AMELIA ALMEIDA SENOS DE CARVALHO

Juiz - Despacho: MARIA AMELIA ALMEIDA SENOS DE CARVALHO

Baixa: Tipo - Baixa - Findo em 23/03/2010

Distribuição-Sorteio Automático em 28/04/1999 para 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Objetos: SERVIDOR PUBLICO

————————————————————-————————————————————

Concluso ao Juiz(a) MARIA AMELIA ALMEIDA SENOS DE CARVALHO em 11/02/2010 para Despacho SEM LIMINAR

por JRJRTQ
————————————————————————————————————————

Indefiro o pedido de distribuição por dependência, tendo em vista que se trata de mera execução individual da ação coletiva

nº 99.0010884-1, em trâmite neste Juízo.

Isto posto, à livre distribuição. (mm)

————————————————————————————————————————

Registro do Sistema em 11/02/2010 por JRJRTQ.

Publicado no D.O.E. de 02/03/2010, pág. 44/45 (JRJRTQ).

————————————————————————————————————————

Disponível para Remessa em 07/07/2010 a(o) Arquivo Geral - Rio de Janeiro para Arquivar (Guia 2010.001196)

Movimentação Cartorária tipo Aguardando juntada de Petição

Realizada em 30/03/2010 por JRJRTQ

filiado ao SINTUFRJ, recolo-
cando-o novamente na trinchei-
ra da luta pelos interesses dos
técnicos administrativos.

Chamamos aos trabalha-
dores técnico administrativos
e docentes filiados ao SINTU-
FRJ que anseiam por mudan-
ças, por uma representação
política eficaz, firme, respon-
sável e ética que compareça
as urnas e votem CHAPA 1 -
NOVO COMEÇO.

VOTE CHAPA 1
Por um Novo Começo

nos dias 24, 25 e 26 de agosto

Não podemos mais
ver o sindicato trilhar o
caminho de uma seita
fundamentalista e ver o
espetáculo dantesco das
assembléias onde bra-
ços sincronizados são le-
vantados ao gesto de
uma batuta imaginária
que não permite pensa-
mentos livres.

Neuza Luzia

Noemi
Andrade

Chantal
Russi



CONSTRUINDO NO RUMO CERTO

RENOVAÇÃO

Não chega a ser como o PRI 
mexicano, que ficou mais de 50 
a n o s  n o  p o d e r.  M a s  a  
experiência diz que mandatos 
sucessivos tendem a ser 
devastadores. Criam vícios, que 
invariavelmente são danosos 
para os trabalhadores.

Os nossos opositores mais 
uma vez tentam a reeleição. 
Querem se perpetuar no 
poder.  Com uma 'nova '  
r o u p a g e m  l u d i b r i a r  o s  
trabalhadores e trabalhadoras 
da UFRJ. Estão no SINTUFRJ 
desde 1992.

A CHAPA 2 – Construindo no 
Rumo Certo quer mudar esta 
história. Para isso, convocou o 
conjunto de trabalhadores e 
trabalhadoras da UFRJ para 
formar uma chapa de unidade, 
baseada no compromisso com 
sua carta programa.

E n t r e  o s  c o m p r o m i s s o s  
assumidos pela CHAPA 2 está o 
de implementar as Organizações 
por Locais de Trabalho, com a 
eleição dos delegados sindicais 
de base. Esta iniciativa visa não 

A  tem, nesta eleição, a oportunidade de 
assumir pela primeira vez a direção do sindicato num 
mandato majoritário, pondo fim a um dos mais longos 
domínios já experimentados no sindicalismo.

CHAPA 2

VOTE CHAPA 2 -  VOTE CHAPA 2 -  O SINTUFRJ É DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA UFRJ

somente levar as discussões 
centrais do sindicato para o local 
onde está o trabalhador(a), mas 
também levantar outros problemas 
de seu interesse. Tudo no sentido 
de promover a integração 
trabalhador/sindicato. Temas 
como saúde do trabalhador, 
discutido entre paredes no 
sindicato, terão outra dimensão 
quando tratados no local de 
trabalho.

Mais que isso, a CHAPA 2 
também vai implementar os 
departamentos, aprovados por 
deliberação do Congresso do 
S I N T U F R J ,  a b r i n d o  à  
participação de servidores que 
jamais tiveram a oportunidade de 
viver o dia-a-dia do sindicato.

Dentro do novo desenho proposto 
pela CHAPA 2, teremos sete 
departamentos: Políticas para 
Assuntos de Aposentadoria, 
Política para os HU - Hospitais 
Universitários, Políticas para os 
Campi Avançados, Meio Ambiente, 
Gênero, Jovens e Mulheres.

Os espaços de representação 
dos trabalhadores, como o 

Conselho de Delegados de Base, 
estão garantidos, mas precisam 
ser ocupados. Este será um dos 
trabalhos da CHAPA 2 diante de 
vitória nas eleições que se 
anunciam.

Garantir a representação dos 
trabalhadores e trabalhadoras, 
a s s i m  c o m o  f o m e n t a r  a  
p a r t i c i p a ç ã o  n a s  o u t r a s  
instâncias da universidade, 
c o r p o  d e l i b e r a t i v o  d e  
departamentos, congregação, 
conselho de centro, conselho 
de ensino de graduação,  
conselho de pesquisa de pós-
g r a d u a ç ã o  e  c o n s e l h o  
universitário, é compromisso da 
CHAPA 2.

A iniciativa da CHAPA 2, dentro 
da idéia de que PARTICIPAR 
F O R TA L E C E  A  N O S S A  
ORGANIZAÇÃO, no entanto, é 
mais abrangente. Ela visa à 
formação de novos quadros, no 
momento em que pesa sobre o 
nosso sindicato o risco do 
continuísmo.

E quando falamos em renovação 
também nos  re fe r imos  a  

mudanças na estrutura. Um dos 
compromissos da CHAPA 2 é 
lutar pela criação do Centro de 
Convivência dos Trabalhadores 
da Universidade.

Já foi encaminhada à Reitoria 
solicitação para inclusão do 
Centro no Plano Diretor da 
UFRJ. Teremos um novo 
espaço, que contemplará não 
apenas as atividades políticas, 
como formação e debates, mas 
também as atividades culturais 
e artísticas. Mais ainda. Com 
u m  c e n t r o  m a i s  a m p l o ,  
poderemos o fe recer  aos  
sindicalizados, principalmente 
nossos aposentados, mais 
conforto e principalmente o 
a t e n d i m e n t o  q u e  e l e s  
merecem, sem espera e com 
funcionários preparados.

Hoje, RENOVAÇÃO é uma 
necess idade.  Ampl iar  as  
discussões e trazer para cena 
novos atores, entre eles 
aqueles trabalhadores que 
estão chegando agora à UFRJ, 
é tarefa para uma diretoria que 
tenha compromisso com a 
unidade.

Eleições Sintufrj

2010-2012
Dias 24, 25 e 26 de

agosto de 2010

Biênio 

Fotos: Arquivo SINTUFRJ
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ELEIÇÃO SINTUFRJ 2010/2012

Sindicalizado: Veja onde você vota
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

SEÇÃO

ADM 1

ADM 2

ADM 3

ADM 4

ADM 5

ADM 6

ADM 7

ADM 8

ADM 9

CCMN 1

CCMN 2

CCMN 3

CCMN 4

CCMN 5

CCMN 6

CLA 1

CLA 2

CLA 3

CLA 4

CFCH 1

CFCH 2

CFCH 3

LOCALIZAÇÃO

Hall da Reitoria

Hall da Reitoria

Hall da Reitoria

Hall da Reitoria

Alojamento

Creche

DST

Prefeitura

Prefeitura PV

Hall do CCMN

Instituto de Matemática

Hall do bloco A do CT

Instituto de Geociências

NCE

Valongo

Hall da Reitoria

Hall da Reitoria

Escola de Música

Faculdade de Letras

Decania do CFCH

Hall do IFCS

Instituto de Psicologia

UNIDADES

Reitoria
Gabinete do Reitor
Gabinete Pró-Reitores
Procuradoria Geral
Secretaria dos Órgãos Colegiados
CPPD
Auditoria Interna
Ouvidoria da UFRJ
Sup. Tecnologia da Informação e Comunicação

PR-1 e PR-2
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
Divisão de Ensino/SG-1
Divisão de Diplomas/SG-1
Divisão de Assistência ao Estudante
Divisão de Integração Acadêmica/SG-1
Sup. Geral para Graduados e Pesquisa
Divisão de Ensino da Pós-Graduação/SG-2
Divisão de Pesquisa/SG-2
Divisão de Divulgação e Intercâmbio/SG-2
Divisão de Acompanhamento Financeiro/SG-2
Div. de Coordenação, Execução e Pesquisa/SG-2

PR-3 e SG-6
Sup. Geral de Administração e Finanças
Sup. Geral de Planejamento e Desenvolvimento
Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão/SG-3
Divisão de Gestão Orçamentária/SG-3
Divisão de Gestão Patrimonial/SG-3
Divisão Gestão Tecnologia da Informação/SG-3

PR-4 e PR-5
Superintendência de Pessoal
Divisão de Pagamento
Divisão de Legislação
Divisão de Apoio Gerencial
Protocolo da SR-4
Divisão de Recursos Humanos
Divisão de Cadastro
Divisão de Pessoal da Reitoria
Coordenação de Desenvolvimento Profissional
COOSIPE
Superintendência Geral de Extensão
Divisão de Atividades Gerenciais/SG-5
Divisão de Cultura/SG-5
Div. Integração Universidade Comunidade/SG-5
Divisão de Educação/SG-5
Divisão de Eventos/SG-5

Alojamento Estudantil

Creche Universitária

DVST, Pólo Náutico e Transportes
Divisão de Saúde do Trabalhador
Pólo Náutico
Divisão de Transportes

Prefeitura Universitária, ETU e IESC
Escritório Técnico da Universidade
Serviços de Planos e Projetos/ETU
Serviço de Execução e Fiscalização/ETU
Serviço de Administração/ETU
Serviço de Manutenção Geral/ETU
Divisão de Projetos
Divisão de Projetos e Imóveis Tombados
Divisão de Atividades Gerenciais
Prefeitura Universitária
Divisão de Administração
Divisão de Tráfego Urbano
Divisão de Manutenção
Divisão de Paisagismo
Divisão de Desenho Industrial
Divisão de Dados e Telefonia
Divisão de Redes Urbanas
Divisão de Segurança - DISEG
Divisão de Eletromecânica
Divisão de Limpeza Urbana
Instituto de Estudos de Saúde Coletiva

Sub-Prefeitura Praia Vermelha
Prefeitura Universitária Coord. Praia Vermelha
Prefeitura Universitária Coord. Centro

CCMN e DRE
CCMN
DRE
Comissão de Vestibular/SG-1

Instituto de Matemática

Instituto de Física e Instituto de Química
Instituto de Física
Instituto de Química

Instituto de Geociências

NCE

Observatório do Valongo

CLA e FAU
CLA
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

EBA e IPPUR
Escola de Belas Artes
IPPUR

Escola de Música

Faculdade de Letras

CFCH
CFCH
NEPP-DH

IFCS

Instituto de Psicologia

HORÁRIO

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17h

9:00 às 17h

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

8:00 às 17:00

9:00 às 17:00

09:00 às 17:00

8:00 às 19:00

8:00 às 19:00

8:00 às 19:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

8:00 às 19:00

9:00 às 17:00



Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 919 - 16 a 22 de agosto de 2010 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br – 7

ELEIÇÃO SINTUFRJ 2010/2012

Sindicalizado: Veja onde você vota
2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

3 2

3 3

3 4

3 5

3 6

3 7

3 8

3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

4 6

4 7

4 8

4 9

5 0

5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

CFCH 4

CFCH 5

CFCH 6

CCJE 1

CCJE 2

CCJE 3

CCS 1

CCS 2

CCS 3

CCS 4

CCS 5

CCS 6

CCS 7

CCS 8

CCS 9

CCS 10

CCS 11

CCS 12

CCS 13

CCS 14

CCS 15

CCS 16

CT 1

CT 2

CT 3

CT 4

FCC 1

FCC 2

FCC 3

EXTRA

EXTRA

EXTRA

APOSENTADOS

Faculdade de Educação

Escola de Serviço Social

CAp

Instituto de Economia

Faculdade de Direito

COPPEAD

Bloco K do CCS

Bloco L do CCS

Bloco A do CCS

Faculdade de Odontologia

Escola de Enfermagem

Instituto de Ginecologia

Instituto de Neurologia

IPUB

IPPMG

HESFA

EEFD

Maternidade Escola

Subsolo do HU

Subsolo do HU

Subsolo do HU

Comissão Eleitoral

Hall do bloco A do CT

Bloco E do CT

Bloco G do CT

 IMA

Sede FCC

Museu Nacional

Horto/Museu

Comissão Eleitoral

Comissão Eleitoral

Comissão Eleitoral

Espaço Cultural

FE e ECO
Faculdade de Educação
Escola de Comunicação

Escola de Serviço Social

Colégio de Aplicação

CCJE, IE e FACC
CCJE
Instituto de Economia
Núcleo de Estudos Internacionais
FACC

Faculdade de Direito

COPPEAD

CCS e Instituto de Nutrição
CCS
Instituto de Nutrição

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN
Instituto de Bioquímica Médica
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto de Microbiologia
Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho
Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais

FF, IB e NUTES
Faculdade de Farmácia
Instituto de Biologia
NUTES

Faculdade de Odontologia

Escola de Enfermagem

Instituto de Ginecologia

Insituto de Neurologia

Instituto de Psiquiatria

IPPMG

HESFA

EEFD

Maternidade Escola

FM, IDT e ICES
Faculdade de Medicina
Instituto do Coração
Instituto de Doenças do Tórax

HUCFF e DEN
Divisão de Enfermagem
HUCFF

Divisões HUCFF
Coordenação de Atividades Educacionais
Coordenação de Processamento de Dados
Divisão Médica
Divisão de Apoio Assistencial
Divisão de Saúde da Comunidade
Divisão Recursos Humanos
Divisão de Atividades Gerenciais
Divisão de Engenharia
Divisão de Finanças

Macaé
NUPEM
Campus de Macaé
Setor de Pessoal
Setor de Administração
Colegiado de Ensino de Graduação

CT e Escola Politécnica
CT
Escola Politécnica

Escola de Química

COPPE

Instituto de Macromoléculas

FCC e Biblioteca Central
FCC
Biblioteca Central

Museu Nacional

Museu Nacional

Casa da Ciência

Divisão Gráfica

Xerém
Setor de Pessoal
Campus de Xerém

Aposentados

8:00 às 19:00

8:00 às 19:00

9:00 às 17:00

8:00 às 19:00

8:00 às 19:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

8:00 às 19:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

8:00 às 14:00

07:00 às 20:00

07:00 às 20:00

07:00 às 20:00

07:00 às 17:00

08:00 às 19:00

07:00 às 20:00

07:00 às 20:00

07:00 às 20:00

07:00 às 20:00

Comissão Eleitoral

09:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

9:00 às 17:00

Comissão Eleitoral

Comissão Eleitoral

Comissão Eleitoral

9:00 às 17:00

Eleição SINTUFRJ 2010/2012
dias 24, 25 e 26 de agosto
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DIREITOS

Segurança jurídica nos direitos do servidor
é tema de audiência pública na Câmara

Uma audiência pública para
tratar dos direitos dos servidores
públicos federais na Câmara dos
Deputados ganhou uma dimensão
importante para o combate às de-
cisões do Tribunal de Contas da
União (TCU) e da Advocacia Geral
da União (AGU), que têm investi-
do contra direitos e conquistas ju-
diciais e legais da categoria. A au-
diência revelou que os principais
alvos deste ataque são as ações ju-
diciais e as aposentadorias.

As conclusões da audiência rea-
lizada dia 25 de maio serão entre-
gues por uma comissão ao TCU,
AGU, Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Ministério do
Trabalho e do Emprego e ao Poder
Judiciário. E têm como principal

Dirigente avalia a reunião

Tribunal de Contas da União (TCU) e Advogacia Geral da União (AGU) insistem em continuar
desrespeitando direitos e conquistas das categorias do funcionalismo público federal

base o parecer do especialista em
Direito Constitucional  e professor
da PUC de São Paulo, André Ra-
mos Tavares, que foi encomenda-
do pela Proifes (Fórum de Profes-
sores das Instituições Federais de
Ensino), tendo sido a referência da
discussão.

O parecer trata da análise das
dificuldades encontradas pelos sin-
dicatos de diversas categorias dos
servidores públicos federais na luta
pela manutenção dos direitos de
seus associados. O especialista faz
um levantamento dos problemas e
afirma que a situação acaba por
contribuir para a geração de um
clima de insatisfação e inseguran-
ça na categoria. Segundo sua aná-
lise, os principais problemas são:

a) Orientações e entendimen-
tos conflituosos entre ministérios
ou órgãos do governo quanto a
questões salariais dos servidores;

b) Desrespeito ao ato jurídico
perfeito;

c) Não observância da eficá-
cia da coisa julgada e do direito
adquirido, especialmente no que
toca às ordens do TCU de retirada
de vantagens por ocasião da apo-
sentadoria (vantagens já tributa-
das inclusive para incidência na
contribuição da seguridade social);

d) Dificuldades no pagamen-
to administrativo de atrasados in-
clusos em “Exercícios Anteriores” e
a falta de atualização monetária
de valores atrasados satisfeitos tar-
diamente pela Administração;

e) Cobrança de reposição de
valores recebidos de boa-fé e que
posteriormente seja verificado erro
(por parte da Administração) na
concessão, quando, contraditoria-
mente, a própria Advocacia Geral
da União já tem súmula no sentido
de dispensar a devolução de verbas
de caráter alimentar.

Segundo o parecer de André Ta-
vares, a insatisfação e a inseguran-
ça dos servidores agravam-se quan-
do é verificado que ganhos judici-
ais incorporados são considerados
“vantagens pessoais”, e perdem por
completo a equivalência com a ta-
bela de vencimentos, sujeitando es-
tas rubricas a posteriores compen-
sações não autorizadas pelo Judici-
ário e ao congelamento do valor.

Vide o congelamento das ações ju-
diciais do SINTUFRJ. Outro pro-
blema também enfrentado é a  in-
transigência do Executivo em es-
tender os ganhos judiciais a toda a
coletividade como uma forma de
restabelecer a isonomia entre os
servidores.

Nos últimos anos os servidores
e suas entidades sindicais vêm tra-
vando uma batalha jurídica e po-
lítica para resguardar e até recupe-
rar direitos questionados pelos dois
órgãos da Administração Federal
(TCU e AGU). No caso da UFRJ, o
problema é emblemático, haja vis-
ta ser uma das maiores institui-
ções federais de ensino e ter um
sindicato que conquistou várias
ações para seus trabalhadores.

Segundo o diretor de Assun-
tos Jurídicos do Proifes, Ricar-
do Pinheiro, a interferência,
os procedimentos e as ações de
órgãos do governo federal como
o TCU e a AGU atingem os ser-
vidores em nível nacional de
forma avassaladora e prejudi-

cial: “Verificamos uma exorbi-
tância de poder por parte do TCU
e uma manipulação muito for-
te por parte da AGU. A AGU tem
praticado litigância que acuso
de má-fé. São recursos contra
decisões transitadas em julga-
dos dos últimos 20 anos e de

impedimentos para não serem
cumpridas. E realmente não são
cumpridas.”

O dirigente chama a atenção
para a questão das aposentadorias:
“É o mais grave. O TCU demora de
10 a 15 anos para fazer as homolo-
gações e depois do servidor aposen-

tado exige que seja revista, quando
não exige devolução de valores.”

Na avaliação do dirigente, a
questão do conflito de interesses dos
órgãos do governo federal no que
tange aos servidores públicos fede-
rais necessita de uma ação no Con-
gresso Nacional, daí a importância

da audiência pública e da inter-
face com outras entidades do ser-
viço público: “Marca um novo
momento para a luta do Proifes
e dos servidores. O debate foi aberto
publicamente para o Brasil, e essa
discussão tende a se ampliar e
aprofundar.”

DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA E RICARDO PINHEIRO (camisa verde) em uma das mesas da audiência pública

Foto: Divulgação
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CUT tem pressionado o Executivo em favor do cumprimento
das decisões transitadas em julgado e das ações judiciais

DIREITOS

Deputada propõe criação de grupo de trabalho

Para a Fasubra, a audiência pública impôs ao Congresso a discussão sobre o respeito aos direitos
jurídicos da categoria. Enquanto o TCU mantém pressão sobre o Ministério do Planejamento

O diretor executivo da CUT,
Pedro Armenghol, argumenta que
este não é um debate novo, pois a
CUT vem discutindo a posição do
Executivo em relação às decisões
transitadas em julgado e às ações
judiciais, mas que do ponto de
vista institucional a iniciativa da
audiência foi um passo impor-
tante. Segundo ele, o parecer de
André Tavares é importante para
armar os servidores públicos e sub-
sidiar as alterações no arcabouço
jurídico.

“A parceria, a mobilização, a
ação no Parlamento são impor-
tantes. As intervenções da AGU e
do TCU envolvem situações que
vivenciamos e as quais se permi-
tem esses órgãos. Chegam a revo-
gar decisões judiciais que tecnica-
mente e institucionalmente não
cabem. Eles não têm esta prerro-

gativa de rever decisões judiciais
que pertence ao Judiciário. Mas o
Judiciário tem restrição em revo-
gar tais decisões, quando não
complica mais ainda a questão
diante de sua tradicional postu-
ra”, disse Pedro Armenghol. Ele
argumenta que são recorrentes as
tentativas de subtrair direitos dos
servidores públicos: “Em vários ca-
sos, para avançar na tabela salari-
al, exige-se que o servidor abra
mão de rubricas judiciais.”

UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades
A coordenadora-geral da Fasu-

bra, Léia Oliveira, afirma que a
audiência pautou o tema na agen-
da do Congresso Nacional. E sus-
tenta que o tema é complexo, pois
envolve o próprio exercício da au-
tonomia universitária: “No caso
das universidades, chegou-se à con-

clusão de que é preciso ação tanto
da parte dos juristas quanto dos
gestores acerca das intervenções da
AGU e do TCU. E isto envolve tam-
bém os limites da autonomia. Nós
a defendemos acima de tudo (com
o devido controle social), mas a
universidade perdeu sua assessoria
jurídica, que passou para o contro-
le da AGU para servir ao Estado.
Assim, a universidade virou refém
da AGU.”

A dirigente revela que o que
acontece na UFRJ e na UnB em
relação ao corte de ações é uma
realidade hoje existente em todas
as universidades, e que muitas vêm
perdendo suas ações diante dos ata-
ques da AGU. “Isto não é culpa do
assessor jurídico e nem do sindica-
to de base”, explica ao contextua-
lizar o problema. E, para compli-
car ainda mais a questão, as inter-

pretações e as ações de seus gestores
são diferenciadas. Por isso, a neces-
sidade de um levantamento da si-
tuação em todas elas e uma padro-
nização de tratamento: “Esta é a
posição da Fasubra. Precisamos fa-
zer esse mapeamento. Com ele te-
remos o material necessário para
os encaminhamentos necessários”

Em relação ao conflito de po-
deres, Leia diz ele que sempre irá
existir, porque são poderes indepen-
dentes, mas é preciso um debate no
Congresso para demarcar o campo
de atuação de cada um.

TCUTCUTCUTCUTCU
A determinação do TCU é a de

que o Ministério do Planejamento
reveja o pagamento de valores refe-
rentes a sentenças judiciais que
causem distorções salariais ou en-
riquecimento ilícito.

O Acórdão 2.161/2005 conside-
ra procedente a representação con-
tra distorções salariais decorrentes
do incorreto processamento de van-
tagens oriundas de planos econô-
micos. Conforme a decisão do TCU,
os órgãos públicos deverão fazer o
levantamento das quantias pagas
indevidamente aos servidores, para
que sejam devolvidas aos órgãos
públicos.

Os críticos da decisão do TCU
assim como o especialista em Direi-
to Constitucional e professor da PUC
de São Paulo, André Ramos Tavares,
afirmam que o acórdão (decisão pro-
ferida por tribunal em grau de re-
curso) pretende desfazer decisões já
tomadas e transitadas em julgado.
Ele avalia que com esse acórdão o
Tribunal presta um “desserviço ao
cidadão” e está fazendo um “julga-
mento do julgamento”.

A audiência pública “Servidor Pú-
blico Federal: Segurança Jurídica nos
Direitos” mobilizou entidades sindi-
cais, CUT, Fasubra, órgãos do governo
federal, parlamentares, integrantes do
TCU e AGU e representações de entida-
des ligadas ao Poder Judiciário.

O evento foi provocado pela Proi-
fes e promovido pela Comissão de
Legislação Participativa por inicia-
tiva da deputada Fátima Bezerra
(PT-RN), e contou com o apoio da
Comissão de Constituição e Justiça,
por intermédio do deputado Mau-

rício Rands (PT-PE), e da Comissão
de Trabalho de Administração do Ser-
viço Público.

Entre outros resultados da au-
diência, a deputada Fátima Bezer-
ra deverá encaminhar proposta à
Comissão de Legislação Participa-
tiva da Câmara Federal com o ob-
jetivo de criar um grupo de traba-
lho com representação dos princi-
pais envolvidos, inclusive os servi-
dores, para realizar levantamento
dos casos em que a segurança jurí-
dica dos direitos dos servidores está

sendo afetada, diagnosticar as cau-
sas e propor soluções. O deputado
Maurício Rands, por sua vez, com-
prometeu-se a propor um projeto
de lei para estabelecer prazos para
que sejam homologadas pelo TCU
as aposentadorias dos SPFs a fim
de assegurar seus direitos com mais
segurança.

A deputada Fátima Bezerra cha-
mou a atenção para a importância
do debate realizado na audiência no
sentido de garantir o respeito aos di-
reitos dos servidores públicos e criti-

cou o posicionamento do poder pú-
blico: “Virou lugar-comum, na hora
que a pessoa vai se aposentar, o debate
se pode ou não pode, se tal vantagem
vai ou não vai ser incorporada, e ain-
da a questão dos atrasados, porque na
hora que o poder público constata
algum equívoco, a gestão é ligeira
como uma cobra, num instante sus-
pende, mas quando é para repor, anda
a passos de tartaruga.”

Para o Deputado Maurício Ran-
ds, que coordenou a mesa de deba-
tes na audiência pública, a tenta-

tiva de rever o pagamento de ru-
bricas judiciais aos servidores é um
“descompromisso do Estado bra-
sileiro com a Constituição Fede-
ral”. Segundo ele, para conseguir
algum ganho na justiça o servi-
dor precisa enfrentar uma verda-
deira via-crúcis, e quando final-
mente consegue decisão judicial
favorável, recomeça o esforço, des-
sa vez para que a sentença seja
executada: “O Estado reconhece
com uma mão o direito do servi-
dor, e, com outra mão, ele tira.”

PEDRO ARMENGHOL, dirigente da CUT (camisa vermelha), e o deputado Maurício Rands (ao microfone) na audiência pública que lotou o plenário da Câmara

Foto: Divulgação
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UFRJ

Museu Nacional: Uma casa de excelência
Num mesmo espaço estão reunidas história, cultura e pesquisa científica

Este ano o Museu
Nacional da UFRJ
comemorou seus
192 anos com
atividades culturais
e científicas. Sua
vasta produção
científica e cultural
foi mostrada pela
equipe ao público
durante três dias. O
museu reúne os
maiores acervos
científicos da
América Latina,
laboratórios de
pesquisa e cursos
de pós-graduação.
As peças que
compõem as
exposições abertas
ao público (cerca
de três mil
atualmente) são
parte dos 20
milhões de itens de
coleções científicas
conservadas e
estudadas pelos
Departamentos de
Antropologia,
Botânica,
Entomologia,
Invertebrados,
Vertebrados,
Geologia e
Paleontologia.

PesquisaPesquisaPesquisaPesquisaPesquisa
O Museu Nacional é reco-

nhecido internacionalmente
como núcleo de excelência em
pesquisa. As atividades de pes-
quisa científica são desenvolvi-
das pelos departamentos de An-
tropologia, Botânica, Entomo-
logia, Geologia e Paleontologia,
Vertebrados e Invertebrados, que
têm coleções que representam a
base para os estudos das diferen-
tes especialidades.

“O museu é uma casa de ex-
celência. Conserva e estuda a
história natural e antropológi-
ca. A biblioteca de Antropolo-
gia, por exemplo, é uma das
mais visitadas da área de Ciên-
cias Sociais em termos de Amé-
rica do Sul. A importância desta
comemoração permite que o pú-

blico conheça a produção do
museu. Somos muito visitados
através da face do museu, mas
não se conhece o que se faz ou
produz. Então fomos mostrar o
que se faz nos laboratórios, como
trabalhamos e o que produzi-
mos”, declarou a diretora Cláu-
dia Carvalho.

ComemoraçãoComemoraçãoComemoraçãoComemoraçãoComemoração
Neste ano um tema especial

foi escolhido para o aniversário:
“Eureka! Um passeio pela his-
tória da Ciência”, que mostrou
as descobertas que mudaram a
humanidade desde Arquimedes
– considerado o primeiro cien-
tista do mundo, ao inventar a
roda e a manivela –,  passando
por Isaac Newton, Einstein, Leo-
nardo da Vinci, Charles Darwin
e Berta Lutz, esta última tam-
bém homenageada por ser a pri-
meira mulher a se tornar fun-
cionária pública no país.

Uma tenda de 1.300 metros
quadrados foi montada para o
desenvolvimento das 37 ativida-
des oferecidas de graça. Foram
realizadas oficinas, mostras, vi-
sitas guiadas e apresentações
culturais. A novidade deste ano
foi o Passeio na Lua, instalação
criada por Elisabeth Zucolotto
do Departamento de Geologia e
Paleontologia. A ideia foi a de
reproduzir as condições para que
o visitante pudesse ter a sensa-
ção de caminhar na Lua.

A professora, que é astrôno-
ma, iniciará uma pesquisa com
o meteorito encontrado em ju-
nho na cidade de Varre-Sai, lo-
calizada no Noroeste do Estado
do Rio de Janeiro. O estudo do

artefato ajudará a explicar a for-
mação dos planetas do sistema
solar. Este é um dos exemplos
do trabalho desenvolvido no mu-
seu pelos seus pesquisadores.

EquipeEquipeEquipeEquipeEquipe
O corpo acadêmico do mu-

seu tem cerca de 80 docentes,
todos com doutorado, e pesqui-
sadores asso-
ciados desenvolvendo pesquisas
com vínculo ao museu. Vários
pesquisadores fazem pós-douto-
rado. O museu tem mais de 500
alunos de mestrado e doutorado
e um corpo técnico-administra-
tivo em educação (TAE) de 170
funcionários.

Por detrás das comemora-
ções, o trabalho de professores e

Claudia Carvalho Jorge Luiz da Silva

NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA CIENTÍFICA: assim é reconhecido no exterior o Museu Nacional

funcionários foi intenso para
deixar tudo pronto e funcio-
nando. Da professora Beth ao
funcionário Jorge Luiz da Sil-
va, encarregado da oficina de
manutenção do museu e res-
ponsável pela equipe de 19 TAEs
que montou a tenda e acompa-
nhou as atividades, todos se en-
volvem de corpo e alma, ano a
ano, para mostrar o que de me-
lhor a unidade tem para revelar
ao público.

HistóriaHistóriaHistóriaHistóriaHistória
O Museu Nacional é a mais

antiga instituição científica do
Brasil e o maior museu de his-
tória natural e antropológica da
América Latina. Criado por
D.João VI em 6 de junho de 1818

e inicialmente sediado no Cam-
po de Sant’Anna, serviu para
atender aos interesses de promo-
ção do progresso cultural e eco-
nômico no país.

Do Campo de Sant’Anna, a
partir de 1892, alojou-se no Paço
de São Cristóvão – residência da
família imperial brasileira até
1889. Isto deu ao museu um ca-
ráter ímpar perante as outras
instituições do gênero.

Originalmente denomina-
do Museu Real, o Museu Naci-
onal foi incorporado à Univer-
sidade do Brasil em 1946. Atu-
almente integra a estrutura
acadêmica da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro e atua
na interface memória e produ-
ção científica.

Rosana Portugal
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UFRJ adotará ações afirmativas já em 2011
Consuni aprovou proposta da Reitoria que garante 50% das
vagas do vestibular para os selecionados pelo Enem

O Conselho Universitário apro-
vou a adoção de ações afirmativas
já para 2011, com percentual de
vagas oferecido por meio do Enem
(e o restante pelo vestibular tradi-
cional), com prioridade para estu-
dantes de escolas públicas. Na quin-
ta-feira, 19 de agosto, o  Conselho
discute o percentual de vagas desti-
nado ao novo sistema e a renda
máxima dos candidatos a essas va-
gas.

A sessão do Conselho Universi-
tário (Consuni) na quinta-feira,
12, começou em alta temperatura.
Em vigília desde o fim da tarde do
dia anterior no prédio da Reitoria,
onde realizaram um culto ecumê-
nico, estudantes da organização
não governamental Educafro,
acompanhados por Frei David, fun-
dador da entidade e militante das
políticas de ações afirmativas para
afrodescendentes nas universidades,
ocuparam o salão do colegiado.
Militantes do movimento estudan-
til da UFRJ também estavam lá.

10% para ações afirmativas10% para ações afirmativas10% para ações afirmativas10% para ações afirmativas10% para ações afirmativas
A proposta da Reitoria prevê que

50% das vagas oferecidas em cada
curso serão preenchidas por candi-
datos selecionados pelo Enem (Exa-
me Nacional do Ensino Médio) por
meio do Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu); 20% destas vagas (ou
seja, 10% do total) em cada curso
serão destinadas a candidatos pro-
venientes de escolas públicas, com
renda familiar per capita de até
um salário mínimo e meio. Os
outros 50% das vagas serão preen-
chidos pelo vestibular tradicional
da UFRJ. Aliado a isso, a Reitoria
previu uma série de medidas de
apoio a esses estudantes, como bol-
sas e suporte acadêmico.

Mesmo com toda mobilização
e pressão, o resultado da sessão do
Consuni foi moderado: os conse-
lheiros aprovaram apenas o mérito
da proposta, ou seja, que vai haver
a adoção de ações afirmativas, com
um percentual de vagas oferecidas
pelo Sisu (com o uso do Enem),
com prioridade para estudantes de
escolas públicas.

O Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) foi elaborado pelo MEC
para selecionar os candidatos do
Enem às vagas das universidades
federais. A adoção do Enem pelo
Sisu foi aprovada por19 votos a fa-
vor e 7 contra, com 8 abstenções. A
decisão de que as ações afirmativas

priorizariam estudantes de escola
pública foi aprovada por unani-
midade.

O centro da polêmica, percen-
tuais de vagas a serem reservadas
para o novo sistema, o perfil social
dos estudantes elegíveis à modali-
dade e as garantias de permanên-
cia, tudo isso ficou para uma ses-
são extraordinária, marcada para
esta quinta-feira, dia 19.

A aprovação do mérito incluiu
ainda garantia de ações de apoio
assistencial, que também  serão ob-
jeto de discussão na sessão extraor-
dinária.

A origem da proposta da Reito-
ria é a solicitação de resolução so-
bre adoção de ações afirmativas fei-
ta pelo conselheiro Marcelo Pai-
xão, professor do Instituto de Eco-
nomia e coordenador do Observa-
tório Afro-Brasileiro da UFRJ e apre-
sentada no Conselho Universitário
dia 11 de março.

Pressão da categoriaPressão da categoriaPressão da categoriaPressão da categoriaPressão da categoria
A bancada técnico-adminis-

trativa tentou que os percentuais
das ações afirmativas fossem vo-
tados naquele dia. A proposta de-
fendida pelo conselheiro Agnaldo
Fernandes era que a integralidade
das vagas preenchidas pelo siste-
ma Enem –50% das vagas de cada
curso – fossem oferecidas para es-
tudantes de escolas públicas,
cujas famílias tivessem renda per
capita de um salário mínimo.
Enquanto a Reitoria propôs: dos
50% das vagas preenchidas pelo
Enem, 20% seriam para estudan-
tes de escolas públicas. Mesmo
que as definições do perfil sóoci-
oeconômico ficassem para depois,
pelo menos os percentuais pode-
riam estar no rol de definições
daquele momento. Apesar do
grande apoio, que incluiu a ban-
cada dos estudantes, a proposta
perdeu por 18 votos a 14, com
duas abstenções.

Muita polêmicaMuita polêmicaMuita polêmicaMuita polêmicaMuita polêmica
Foram horas de discussão, com

o posicionamento de dezenas de
conselheiros, inclusive os represen-
tantes dos Centros que organiza-
ram sessões nos seus colegiados ex-
clusivamente para discutir a pro-
posta. A presidente da Comissão de
Acesso do Conselho de Ensino de
Graduação, Ana Maria Ribeiro, foi
convidada pelo colegiado para apre-
sentar estudos que ajudassem  na
deliberação.

MILITANTES da Educafro e do movimento estudantil da UFRJ lotaram a sessão do Consuni

“Está definido que a priori-
dade é a escola pública. Mas a
natureza (se vai incluir escola
federal ou estadual), isso ficará
para a semana que vem, igual-
mente como para os percentu-
ais. Mas a decisão foi tomada:
haverá ações afirmativas prio-
rizando a escola pública”, afir-
mou o reitor Aloísio Teixeira ao

final da sessão do Consuni.
Isaias Gonçalves, representante

técnico-administrativo na Comis-
são de Desenvolvimento, disse fa-
vorável à proposta da Reitoria com
algumas ressalvas para serem dis-
cutidas em plenário e uma propos-
ta de realização de sessão extraor-
dinária só para discutir esse ponto.

“Achei que o primeiro tempo

terminou empatado. Vamos ter
o segundo tempo e ver se a gente
consegue a proposta que é a dos
movimentos: metade das vagas
para ações afirmativas. Eu acho
que é isso que a universidade
está esperando. Tenho certeza de
que qualquer coisa abaixo de
50% não será bem-vinda”, disse
Marcelo Paixão.

Avanço comemorado

Agnaldo Fernandes expôs que
a bancada votaria na proposta apre-
sentada pela Reitoria, mas com
destaques, por considerá-la tími-
da: “Estamos apresentando a pro-
posta de 50% das vagas pelo Enem
se aplicar a modalidade de renda, e
não apenas 20%. Também acha-
mos o critério de um salário míni-
mo e meio alto. Temos dúvida em
utilizar o Sisu como critério, e que-
remos espaço para debate mas não
como empecilho para que seja im-
plementado”, resumiu, defenden-
do, ainda, ampliação e melhora
dos laboratórios de informática.
Ele lembrou ao Consuni que a Fa-
subra tem posição favorável às co-
tas raciais e que a bancada espera
que em 2011 seja ampliada a dis-
cussão com vistas ao projeto de aca-
bar com o vestibular como método
de seleção para o acesso.

Os estudantes sustentaram a
mesma proposta: “Queremos que

o conjunto das vagas dos 50% seja
para cotistas, e tem que ter amplia-
ção da proposta de assistência estu-
dantil para que cotistas possam con-
cluir o ensino universitário”, disse
Clara, representante do DCE.

Jeferson Salazar, coordenador do
SINTUFRJ e conselheiro  técnico-ad-
ministrativo, pontuou que esta é uma
ação afirmativa e não paternalista,
como a elite poderia tratar, e que deve
ser entendida como uma ação inde-
nizatória reparadora por conta da
omissão secular do Estado brasileiro
com este segmento da população: “É
importante lembrar que esta universi-
dade já teve cotas para a elite. Quem
não lembra da garantia de vagas para
filhos de fazendeiros até meados da
década de 80 ?” Ele também sustentou
a necessidade do percentual de 50% das
vagas pelo Enem ser destinado inte-
gralmente a ações afirmativas.

“Esta guerra não será ganha aqui.
O que estamos decidindo, acho que

ainda de forma provisória, é de que
lado nós estamos. A proposta pro-
curou definir cautelosamente um
lado. Obviamente acho que ela po-
deria ser melhorada”, disse o reitor
Aloísio Teixeira, citando como
exemplo a possibilidade de aumen-
tar o percentual das vagas ofereci-
das para as ações afirmativas, diri-
gir a ação afirmativa para estu-
dantes da rede estadual e munici-
pal do Rio de Janeiro e redefinir o
corte de renda.

A enorme quantidade de pro-
postas e ponderações levou ao reitor
a sugerir uma nova rodada de dis-
cussões na sessão extraordinária
desta quinta-feira, quando as co-
missões do colegiado reuniriam as
contribuições para apresentá-las de
forma sistematizada. O reitor pe-
diu ainda que novos destaques fos-
sem apresentados à Secretaria dos
Órgãos Colegiados até segunda-fei-
ra, dia 16.

Bancada segue a Fasubra

Foto: Cícero Rabello



A Estação de Integração da
UFRJ será inaugurada nesta terça-
feira, dia 24 de agosto, às 10h, com
a presença do reitor Aloísio Teixei-
ra, de pró-reitores e de autoridades
convidadas. A estação ou terminal
rodoviário fica na Rua Rodolpho
Rocco, junto ao CCS e  próxima ao
Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF) e ao Insti-
tuto de Puericultura e Pediatria

CIDADE UNIVERSITÁRIA

Estação de Integração começa a operar dia 24
Ponto de ônibus da Linha Vermelha será desativado e linhas externas vão para a nova estação

Martagão Gesteira (IPPMG). A esta-
ção tem duas baias e cinco pontos
de ônibus, e duas plataformas para
embarque e desembarque de passa-
geiros. As plataformas foram pla-
nejadas para permitir a acessibili-
dade de portadores de deficiência
física. A área tem equipamentos e é
iluminada para melhorar a segu-
rança no local, que foi escolhido
justamente pela proximidade com

a entrada do HUCFF e o IPPMG,
principal destino de centenas de
pessoas diariamente.

Conforto e segurançaConforto e segurançaConforto e segurançaConforto e segurançaConforto e segurança
A Cidade Universitária com a

Estação de Integração passará a
contar com um espaço público pla-
nejado para ser um ambiente se-
guro e agradável, que contribuirá
para a melhoria do trânsito dentro

do campus, proporcionando mais
conforto e segurança para toda a
comunidade da UFRJ.

A estação é uma das ações do
Plano de Reestruturação e Expan-
são do Campus Cidade Universitá-
ria, previstas no Plano Diretor UFRJ
2010-2020. Segundo informou o
prefeito da Cidade Universitária,
Hélio de Mattos, a obra custou R$
1.700.000,00 e foi paga com recur-

sos do governo federal oriundos
do Programa Reuni. O projeto de-
senvolvido pela Prefeitura Univer-
sitária busca ainda solucionar al-
guns problemas recorrentes, como
o congestionamento cotidiano no
horário de saída do campus cau-
sado pelo volume de carros na Li-
nha Vermelha e pela localização
da parada de ônibus em frente ao
HUCFF.

O que muda no circuito dos ônibus
O ponto da Linha Vermelha junto à

passarela será desativado e todas as linhas
de ônibus que tinham ponto ali, mas que
não circulavam pelo Fundão, vão entrar no
campus e parar na Estação de Integração,
além dos ônibus que trafegam pelo cam-
pus. Os pontos finais que antes eram próxi-
mos ao HUCFF também passam para as
novas instalações.

Segundo o prefeito Hélio de Mattos, as
linhas internas gratuitas também utiliza-
rão a Estação, o que irá facilitar a integra-
ção entre as linhas do transporte público
municipal e as linhas do transporte inte-
grado da UFRJ.

As linhas que circulam internamente
não sofrem mudança. Mas o transporte in-
tegrado da UFRJ contará com mais uma
linha. Além das linhas já existentes (Esta-
ção Integração-Coppead e Estação Integra-
ção-Vila Residencial), o usuário contará
com a linha Estação Integração-Alojamen-
to, que atenderá quem circula no trecho
entre o HUCFF, a Prefeitura Universitária, a
Escola de Educação Física, o Restaurante
Universitário, o Alojamento Estudantil, a
Bio-Rio e o CCS.

O que mudaO que mudaO que mudaO que mudaO que muda
Hélio de Mattos explica que os usuários

terão maior conforto “no transbordo para
aguardarem o transporte interno e não ne-
cessitarão mais andar, já que no terminal

será feita a integração entre os ônibus do
transporte público da Cidade do Rio de
Janeiro e da Cidade Universitária”. Atual-
mente os passageiros dos coletivos percorre-
rem cerca de 400 metros entre o ponto da
Linha Vermelha e a entrada do HUCFF.

Praça de AlimentaçãoPraça de AlimentaçãoPraça de AlimentaçãoPraça de AlimentaçãoPraça de Alimentação
O prefeito informou que a segunda eta-

pa das obras culminará com a inaugura-
ção da praça de alimentação, que terá no-
vos quiosques (de alimentação e serviços),
sanitários e área de convivência. Os quios-
ques que estão hoje no entorno do HUCFF
serão transferidos para a futura praça. A
obra para a construção dos quiosques está
em fase de licitação, com previsão de exe-
cução para o próximo ano.

AcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidadeAcessibilidade
O arquiteto da Prefeitura Universitá-

ria, Marcus Gusmão, disse que está tudo
pronto para o terminal operar: instala-
ções elétricas, iluminação e rampas de
acesso para os platôs dos cinco pontos. Ele
mostrou algumas fotos que fez do novo
terminal e destacou o cuidado da Prefei-
tura com os equipamentos que garantem
a acessibilidade e a iluminação.

Os pontos na estaçãoOs pontos na estaçãoOs pontos na estaçãoOs pontos na estaçãoOs pontos na estação
Ponto A: linhas 634 e 696.
Ponto B: linhas 901, 910, 911, 914 e 915.

Ponto C: linhas 322, 324, 326 e 328.
Ponto D: Transporte Integrado UFRJ/ Li-

nhas: Estação de Integração-Coppead / Esta-
ção de Integração-Vila Residencial / Estação
de Integração-Alojamento.

Ponto E: linhas 945/386B, S-05 e S-07.

Outras alteraçõesOutras alteraçõesOutras alteraçõesOutras alteraçõesOutras alterações
As seguintes linhas de ônibus terão seus

pontos alterados para:
Hospital Universitário (ponto na Rua

Professor Rodolpho Paulo Rocco) – Linhas
111C, 113C, 417C e demais linhas intermu-
nicipais.

As demais linhas externas de ônibus não
terão seus itinerários alterados.

Transporte IntegradoTransporte IntegradoTransporte IntegradoTransporte IntegradoTransporte Integrado
O Transporte Integrado da UFRJ ofe-

rece mais uma linha de ônibus e passa
a fazer ponto final na estação de inte-
gração.

Conheça os itinerários das linhas do
Transporte Integrado:

Estação-CoppeadEstação-CoppeadEstação-CoppeadEstação-CoppeadEstação-Coppead
Ida: Estação de Integração, HU, Prefeitu-

ra, Cepel, Cenpes, CCMN, CT, Reitoria e CLA,
Cetem e Coppead.

Volta: Coppead, Cetem, Reitoria e CLA,
Faculdade de Letras, Cenpes, EEFD/Restau-
rante Universitário, Bio-Rio, CCS, HU e Esta-
ção de Integração.

Horários:     De segunda a sexta-feira – das
6h às 10h, das 11h às 14h e das 15h às 18h,
de 7 em 7 minutos; das 10h às 11h e das 14h
às 15h, de 13 em 13 minutos; das 18h às
19h, de 10 em 10 minutos.

Estação-Alojamento (circulação)Estação-Alojamento (circulação)Estação-Alojamento (circulação)Estação-Alojamento (circulação)Estação-Alojamento (circulação)
Estação de Integração, HU, Prefeitura,

EEFD/Restaurante Universitário, Alojamen-
to Estudantil, Bio-Rio, CCS, HU e Estação
de Integração.

Horários: De segunda a sexta-feira, das
6h às 19h, de 10 em 10 minutos.

Estação-Vila ResidencialEstação-Vila ResidencialEstação-Vila ResidencialEstação-Vila ResidencialEstação-Vila Residencial
Ida: Estação de Integração, HU, Prefei-

tura, Cepel, Cenpes, CCMN, CT, Polo de Xis-
toquímica, Reitoria e CLA, Divisão de Trans-
portes/DVST/Polo Náutico, Parque Tecno-
lógico (das 7h15 às 9h e das 16h15 às 18h15),
Divisão Gráfica e Vila Residencial.

Volta:     Vila Residencial, Divisão Gráfi-
ca, Parque Tecnológico (das 7h15 às 9h e
das 16h15 às 18h15), Coppead, Cetem, Rei-
toria e CLA, Faculdade de Letras, CCMN,
Cenpes, EEFD/Restaurante Universitário,
Alojamento Estudantil, Bio-Rio, CCS, HU e
Estação de Integração.

Horários:     De segunda a sexta-feira (das
6h às 19h, de 10 em 10 minutos; das 19h às
23h, de 15 em 15 minutos; das 23h às 24h,
de 30 em 30 minutos). Sábados, domingos
e feriados (das 6h às 24h, de 1 em 1 hora).

REFORÇO NA ILUMINAÇÃO: segurança para os usuários EXPECTATIVA é desafogar o trânsito no campus no fim do dia

Fotos: Macus Gusmão/Prefeitura
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