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20 de NOvembrO: celebrAçãO dA cONscIêNcIA NegrA

APURAÇÃO dos votos no Quinhentão

Atenção: Assembleia dia 21/11,
quarta-feira, às 14h, na Faculdade de letras, auditório g1. 

Pauta: eleição de delegados à plenária da Fasubra dias 23 e 24/11
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valeu, zumbi!

Na terça-feira, 20, e em 
todo o mês de novembro, 
sindicatos cutistas, movi-
mentos sociais, organizações 
da sociedade civil e poder 
público realizam diversas 
atividades para celebrar o Dia 
da Consciência Negra. A data 
foi escolhida porque no dia 20 
de novembro de 1695 morreu 
o principal representante da 
resistência negra à escravi-
dão e líder do Quilombo dos 
Palmares (Alagoas), Zumbi 
dos Palmares.

Para marcar o Mês da 
Consciência Negra, a Secre-
taria de Combate ao Racismo 
da CUT-Rio vai promover no 
dia 28, quarta-feira, das 15h 
às 21h, o colóquio “Reflexões 
sobre avanços das políticas 
afirmativas para a população 
negra”. O evento será realiza-
do no auditório da Central, 
na Avenida Presidente Vargas, 
502/15º andar, no Centro do 
Rio de Janeiro. A participação 
é aberta e gratuita. Veja a 
programação.

No segundo dia da IV Feira 
de Talentos, 9, os trabalhadores 
par t ic iparam da discussão 
sobre a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 34/2007, 
que estabelece o concurso interno 
para a ascensão funcional do 
servidor público, com a deputada 
federal Andreia Zito (PSDB-
RJ) e o seu chefe de gabinete, 
Hermano Tavares. A parlamentar 
é uma das signatárias da proposta 
e responsável pelo pedido de 
desarquivamento.  

O pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, lembrou que há 20 anos 
o movimento sindical briga pela as-
censão. “Esta situação se acentuou 
com a vigência do PCCTAE, quando 
ficou evidente a importância da 
qualificação formal do servidor”, 
disse. Ele sugeriu a constituição 

CUT promove colóquio no Mês da Consciência Negra 

Ascensão funcional:
conquistar ou conquistar

de um grupo de trabalho com o 
envolvimento da instituição para 
alavancar a PEC 34. 

Mobilização já!
“Muitos consideram um 

trem da alegria. Mas o que a 
gente quer é que os profissionais 
tenham estímulo de buscar o 
aperfeiçoamento dentro do que 
estão fazendo. Tenho muita espe-
rança que os colegas na Câmara 
tenham esse entendimento”, disse 
Andreia Zito, explicando que no 
caso da PEC 270 (revisão das 
aposentadorias por invalidez) só 
houve vitória porque a sociedade 
se mobilizou. Hermano Tavares 
comparou a Câmara dos Depu-
tados a uma panela de pressão: 
“tem que ter fogo muito quente 
para a válvula apitar”. 

 Segundo a coordenadora-
geral do Sintufrj, Neuza Luzia, há 
muitas pessoas na categoria que 
ingressaram como serventes e se 
qualificaram, e, por necessidade 
institucional, realizam funções 
compatíveis com os novos conhe-
cimentos adquiridos, mas sem 
a remuneração devida. “Para a 
nossa categoria é fundamental a 
ascensão funcional como instru-
mento de valorização”, afirmou. 

Contagiar a categoria para 
a discussão é, na opinião da 
sindicalista, o primeiro passo 
rumo à conquista da ascensão. 
Temos que fazer o debate no GT 
Carreira e convencer a Fasubra 
de que esse é o foco. A ascensão 
funcional beneficia antigos e novos 
trabalhadores das universidades”, 
lembrou Neuza.UMA pausa na festa para discutir ascensão funcional

Saiu, na quarta-feira, 14, a primeira sentença contrária à UFRJ sobre 
os 3,17%. A 10ª Vara Federal julgou improcedente o embargo da execução 
da dívida que a universidade tem com os trabalhadores. Desde sexta-feira 
passada essa decisão está disponível para consultas. 

O juiz já determinou o pagamento aos cinco sindicalizados benefi-
ciados na ação. Mas a universidade pode recorrer. Na 10ª Vara Federal há 
27 ações do Sintufrj sobre os 3,17%. Além disso, já há dois outros grupos, 
entre as 600 execuções ajuizadas pelo Sindicato, para os quais já foram 
requeridos os pagamentos. Nesses casos também pode haver recurso.   

3,17% UFRJ perde
na Justiça

Mesa de abertura

Central Única dos Trabalhadores (CUT-Rio)

Fundação Cultural Palmares (FCP)

Conselho Estadual dos Direitos do Negro (Cedine)

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro (Comdedine)

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir)

Apresentação do projeto Unesco “Rota de Escravo”

Debate “Rota da escravidão, caminhos da resistência: 

     o início do trabalho no Brasil e demandas atuais”

Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da CUT

Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir)

Instituto Pretos Novos (IPN)

Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN-RJ)

Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR)

Incubadora Afro (IA)

Comissão de Igualdade Racial da OAB-RJ

Superintendência de Promoção da Igualdade Racial (Suppir-RJ)

Setorial de Combate ao Racismo do PT-RJ

Foto: Emanuel Marinho

Internet
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MOBILIZAÇÃO

O que provocou a mobilização da 
comunidade universitária foi o anún-
cio de uma matéria que seria exibida 
no Fantástico, domingo, 11, atacan-
do a universidade e a integridade de 
dirigentes da instituição, com base em 
relatório da Controladoria-Geral da 
União (CGU) apontando irregulari-
dades no repasse de recursos do Banco 
do Brasil. As câmeras da Rede Globo 
também miraram os Hospitais Uni-
versitários Clementino Fraga Filho e 
São Francisco de Assis, num esforço de 
reportagem para mostrar à população 
como a UFRJ era incompetente para 
administrar seus HUs, além de seus 
gestores serem corruptos. 

Tão logo se fi cou sabendo da 
intenção da Globo em destruir a 
imagem da UFRJ, uma corrente de 
solidariedade indignada se formou e 
foi crescendo nas redes sociais. Apesar 
das chamadas durante a semana, 
a emissora avisou na última hora 
que a exibição da matéria havia sido 
adiada para o domingo seguinte, dia 
18. Na segunda-feira, ao mesmo tem-
po que todos se reuniam na Reitoria, 
a diretoria do Sintufrj postava no site 
da entidade texto de apoio irrestrito à 
UFRJ sob o título “A quem interessa 
desmoralizar a universidade pública” 
(leia ao lado).  

Durante a reunião no Conselho 
Universitário, o reitor informou que 
respondeu a todas as perguntas feitas 
pela emissora por meio de e-mail, 
explicando os fatos citados no relató-
rio. Carlos Levi leu para os presentes 
a nota ofi cial da Reitoria “Em defesa 
da UFRJ pública, gratuita, de quali-
dade e transparente”, onde detalha 
os últimos acontecimentos envolven-
do a tal matéria para o Fantástico, 
e na qual a Administração Central se 
defende: “A universidade refuta qual-
quer insinuação que tenha havido 
desvio de recursos públicos e repudia 
a relação entre as supostas irregu-
laridades com o estado precário de 
algumas de suas instalações. ... Na 
iminência desse tipo de abordagem 
na matéria atacar a credibilidade de 
uma das mais importantes institui-
ções de ensino, pesquisa e extensão 
do país, e independentemente do 
conteúdo do que será veiculado no 
programa de domingo, a UFRJ sente-

se no dever de declarar que nada tem 
a esconder e está – como sempre 
esteve – aberta à sociedade brasileira 
para quaisquer esclarecimentos”.

Durante a reunião, houve várias 
manifestações de confi ança e apoio à 
Reitoria. O vice-diretor do Instituto de 
Psiquiatria, Marcio Amaral, afi rmou 
que a TV Globo quer transformar a 
UFRJ num curral global, porque a 
universidade é uma espécie de resis-
tência cultural a isso. Para ele, a in-
vestida da Globo teve também como 
motivação a retomada do Canecão 
pela instituição para ser transformado 
num espaço cultural público. 

O diretor do Fórum de Ciência 
e Cultura, Carlos Vainer, propôs que 
o reitor convocasse uma coletiva à 
imprensa para explicar a posição da 
UFRJ, elaborasse artigos e os enca-
minhasse aos principais órgão de co-
municação, divulgasse nota ofi cial e 
procurasse o apoio de parlamentares. 
O diretor do Instituto do Coração Ed-
son Saad, Nelson Souza e Silva, afi r-
mou que a universidade estava sendo 
atacada para que projetos como o da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh) passassem. A inten-
ção era fortalecer a lógica privada no 
serviço público.

A direção geral do Campus UFRJ-
Macaé Aloísio Teixeria divulgou nota 
esclarecendo o público interno e exter-
no sobre o ocorrido.

Segunda-feira, 12 
de novembro, entrou 
para a história 
de resistência da 
UFRJ aos muitos 
ataques dos quais 
já foi vítima por 
ostentar o título de 
maior universidade 
pública do país, 
oferecer ensino de 
qualidade, produzir 
pesquisas de ponta 
e manter abertos  
nove hospitais 
universitários, 
apesar dos 
parcos recursos. 
E que nesse 
dia, atendendo 
ao chamado 
extraordinário do 
reitor Carlos Levi, 
integrantes de todos 
os segmentos: 
diretores de 
unidades, 
decanos, técnicos-
administrativos, 
professores, 
estudantes, 
conselheiros, 
dirigentes sindicais 
e militantes dos 
movimentos 
organizados 
atuantes na 
instituição lotaram o 
salão do Conselho 
Universitário, numa 
manifestação 
sincera de apoio à 
UFRJ, que durante 
a semana foi vítima 
de ameaças da 
Rede Globo. 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro está, de novo, sob ataque. A 
Rede Globo, através de um programa de grande audiência, veiculado aos 
domingos, anunciou reportagem que, se tivesse sido transmitida, traria 
enormes prejuízos à imagem da maior universidade do sistema federal de 
ensino. A reitoria se antecipou à matéria e em nota ofi cial esclareceu a co-
munidade acerca das denúncias.

Mostrar que a Universidade é corrupta, má gerida e abandona suas uni-
dades não está aparecendo na mídia agora por acaso. Ataca-se um modelo 
de gestão para pôr outro no lugar. Os privatistas continuam, como sempre, 
tentando substituir o público pelo privado. Daí a importância da defesa da 
Universidade, construir a unidade resistente da comunidade e refutar qual-
quer ataque à universidade pública, gratuita, autônoma e de qualidade.

O SINTUFRJ e os trabalhadores da UFRJ defendem a universidade pú-
blica, gratuita e de qualidade, e sempre se posicionou por métodos éticos 
de gestão que garantam a correta aplicação dos recursos públicos. A gestão 
de recursos através da FUJB não é, em si, desvio. E neste caso nem os do-
cumentos indicam a malversação dos recursos do convênio com o Banco 
Brasil. Ao contrário, o que parece estar sobre ataque é a busca de recursos 
para recuperar o atraso histórico e o sucateamento de décadas que se abateu 
sobre a UFRJ.

Existe, hoje, um grande ataque à Universidade autônoma, que é so-
berana acerca de seu ensino, pesquisa e extensão, e que presta satisfação à 
sociedade à qual pertence e não deve submissão ao governo de plantão, seja 
ele qual for. O alvo não é só o Reitor, ou qualquer funcionário da UFRJ. O 
alvo é a AUTONOMIA universitária. As diferenças internas da comunidade 
universitária são menores neste momento. É hora de defender a UFRJ e a 
universidade pública. Nossa instituição é referência para o sistema e por isso 
os inimigos da educação pública precisam derrotá-la. O SINTUFRJ e os tra-
balhadores da UFRJ não admitirão tal ataque.

Diretoria do SINTUFRJ

A quem interessa desmoralizar 
a universidade pública 

 

         

Mexeu com a UFRJ,  
mexeu com o Sintufrj  
Comunidade universitária se une em defesa da universidade pública e de qualidade sob 
ameaça, mais uma vez, de ataques da mídia, desta vez encabeçados pela Rede Globo 

SALÃO DO CONSUNI: representantes de todos os setores da comunidade universitária 
expressam apoio à UFRJ

Foto: Marco Fernandes
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SEGURANÇA

Diseg e Prefeitura responsabilizam a burocracia pela demora na implantação do plano de segurança

A Divisão de Segurança (Di-
seg), dirigentes do Sintufrj e o 
prefeito da UFRJ, Ivan Carmo, 
se reuniram dia 8 para discutir 
os efeitos, para a comunidade 
universitária, da demora na im-
plantação do plano de segurança 
elaborado pela Divisão e apro-
vado em março pelo Conselho 
Universitário (Consuni). 

Atender às reivindicações da 
Diseg foi considerado pelo cole-
giado como prioridade. Na épo-
ca, o campus do Fundão vivia o 
mesmo clima de insegurança de 
hoje, em consequência da ação 
de bandidos. Mas a burocracia 
emperrou a efetivação das ações 
aprovadas no Consuni.

Como enfrentar 
a insegurança  

De acordo com a Diseg, os 
problemas enfrentados atu-
almente no campus – como 
a ocorrência de sequestros-
relâmpago e assaltos – poderiam 
ser enfrentados se as medidas 
previstas no plano fossem postas 
em prática. Para os vigilantes, as 
medidas mais imediatas são as 
que possibilitam o controle de 
acesso à Cidade Universitária: 
cercamento de toda a área física, 
instalação de portais e monitora-
mento por câmeras. Em seguida, 
investimentos na Diseg para que 
esta possa patrulhar o campus 
24 horas.

Na reunião na Diseg, tam-
bém foram discutidas as ações 
empreendidas pela Secretaria 

de Segurança Pública na Ci-
dade Universitária contra os 
sequestros-relâmpago. Uma 
delas foram as blitzes realizadas 
pela Polícia Militar há duas se-
manas, resultando em grandes 
engarrafamentos.  

Os vigilantes relataram o 
comportamento inadequado 
de um policial, numa dessas 
blitzes, ao abordar profissionais 
da Diseg. O fato ocorreu quando 
os vigilantes transportavam na 

viatura um morador machucado 
da Vila Residencial para o HU. 

Para a vigilante e coordena-
dora-geral do Sintufrj, Noemi 
de Andrade, a blitz é só um 
aspecto das medidas necessárias 
de segurança para o campus, e 
considera como sendo muito 
pouco diante do que é necessário: 
a implantação do plano.

Palavra da Prefeitura
O prefeito Ivan Carmo sustenta 

Vigilantes têm pressa para conter  
violência na Cidade Universitária

que, quando o plano foi elaborado, 
tudo estava ao alcance. Entre os 
itens reivindicados e encaminha-
dos constam a compra de unifor-
mes, viaturas e equipamentos e a 
construção de pórticos (o projeto 
de engenharia está concluído, em 
fase de orçamento). Informou 
também que a Superintendência 
de Tecnologia da Informação es-
tuda como implantar no campus 
as câmeras, que ainda estão em 
“processo de aquisição”.

Para o diretor da Divisão de 
Segurança, Juscelino Ribeiro, 
a necessidade de blitzes no 
campus é efeito da demora da 
implantação do plano de segu-
rança: “A causa é a situação em 
que hoje a Diseg se encontra”. 
O prefeito ponderou dizendo 
que a Diseg não tem o papel 
de realizar a segurança pública 
e que a Cidade Universitária 
também é alvo da ação de 
policiamento do Estado, em 
particular diante dos casos de 
sequestros-relâmpago. Mas 
garantiu que a UFRJ não paga 
policiais para isso. 

O próprio prefeito reconhece 
que esses processos têm um lento 
percurso burocrático – embora 
estejam sendo encaminhados 
–, como também reconhece 
que não tem ingerência sobre 
algumas reivindicações da Diseg, 
como horas extras e realização 
de concurso público para con-
tratação de mais vigilantes. E 
acrescentou que todo o planeja-
mento é feito em conjunto com a 
coordenação da Divisão. 

A quem interessa retardar a implantação do plano?  

A coordenadora-geral do 
Sintufrj, Neuza Luzia, insistiu na 
importância de serem postas em 
prática iniciativas institucionais, 
em conjunto com a pressão dos 
trabalhadores organizados pelo 
Sindicato, para o atendimento da 
reivindicação de vagas para vigi-
lantes no próximo concurso. “Se 
o Ministério do Planejamento 
negar as vagas, a gente vai para 
os jornais e divulga para o país 
inteiro que o governo é respon-
sável pela violência na UFRJ”, 
propôs a dirigente sindical.

De acordo com levantamento 
do prefeito, são necessárias 100 

vagas, e este informou que já 
encaminhou documento para 
a Pró-Reitoria de Pessoal solici-
tando o concurso.

Neuza acrescentou que o 
Sindicato e os vigilantes vão 
produzir um estudo sustentando 
a reivindicação com base em 
sustentações legais e contra-
argumentando que o gasto com 
terceirizados é muito maior 
do que o que seria necessário 
para aumentar o quadro de 
vigilantes. 

O coordenador da Diseg, 
Jorge Trupiano, cobrou o com-
promisso da instituição com a 

segurança. Já Noemi, referindo-
se à morosidade burocrática 
para a implantação das delibe-
rações, reclamou, dizendo que 
“as coisas têm que andar com 
a urgência necessária”.

Neuza disse que quem cria os 
entraves depõe contra as inicia-
tivas do prefeito. E embora haja 
vontade política, há problemas 
no ritmo de trabalho para a con-
cretização. Ela sugeriu que Ivan 
Carmo e a coordenação da Diseg 
trabalhem juntos para reduzir os 
entraves. Propôs também que ele 
reforçasse com a PR-4 o pedido 
de vagas para concurso.

Ivan vai ao reitor  
O prefeito informou que 

levaria o pedido das vagas ao 
reitor naquele mesmo dia, e 
ainda iria solicitar que ele 
convocasse uma reunião de 
balanço da execução do plano 
de segurança. 

Por fim, Ivan propôs que 
fossem retomados os  en-
contros  quinzenais  entre 
a Diseg e o Sintufrj para 
encaminhamento do plano. 
Noemi sugeriu a criação de 
uma comissão para agilizar 
o processo administrativo de 
implantação do plano.  

REUNIÃO foi longa e prefeito decidiu ir ao reitor reivindicar concurso público para contratação de vigilantes  

Foto: Emanuel Marinho
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Um dos exemplos de for-
mação e trabalho de exce-
lência na universidade é o do 
astrônomo Rundsthen Nader, 
54 anos, coordenador de Ex-
tensão do Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza 
(CCMN). Ex-aluno de gra-
duação da universidade, entrou 
como técnico-administrativo 
em 1986, assumindo, em 2004, 
a coordenação de Extensão 
do Observatório do Valongo. 
Em 2011 foi chamado para o 
CCMN.  

O mestre em Astrofísica 
das Estrelas desenvolveu uma 
carreira produtiva como pes-
quisador e o seu projeto “Astros 
a Serviço das Ciências”, desen-
volvido há mais de 10 anos no 
Observatório do Valongo, foi 
aprovado no Pibex. O objetivo 
do estudo é despertar o interesse 

categoria

Técnicos-administrativos destacam-se 
no 9º Congresso de Extensão
Mais de 1.500 autores, entre os quais 79 técnicos-administrativos, mostraram sua produção no evento

Durante um mês, a excelência 
acadêmica e a riqueza das expe- 
riências desenvolvidas pela uni-
versidade foram reunidas e mos-
tradas ao público interno e exter-
no, no 9º Congresso de Extensão, 
realizado de 5 a 9 de novembro. O 
evento contou com a participação 
de 1.524 autores, entre os quais 79 
técnicos-administrativos.  

A maioria dos trabalhos apre-
sentados no Congresso estava vin-
culada a programas e projetos de 
extensão, apoiados pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Extensão 
(Pibex). O que poucos sabem é que, 
na produção de pesquisa, técnicos-
administrativos desenvolvem ativi-
dades e trabalhos da mesma forma 
que professores e alunos. 

Trabalhos de excelência
Fazem parte deste universo  

de profissionais técnico-adminis-
trativos, como Egléubia Andrade, 
assistente social, doutora em saúde 
pública pela Ensp/Fiocruz, coorde-
nadora de extensão no Instituto de 
Psicologia e pesquisadora do Insti-
tuto de Estudos em Saúde Coletiva 
(Iesc). Seu projeto, “O direito de de-
cidir na hora de planejar a família: 
o ambulatório de reprodução hu-
mana do Instituto de Ginecologia 
da UFRJ”, serviu como base para 
a produção de uma cartilha sobre 
técnicas de reprodução assistida, 
numa linguagem acessível, bem 
como informações sobre a legisla-
ção atual. A publicação está em fase 
de revisão final.

Nádia Carvalho, coordenado-
ra de Iniciativas Sociais da Coor-
denadoria de Relações Institucio-
nais e Articulações da Sociedade, 
teve sua experiência com a Feira 
Agroecológica da UFRJ transfor-
mada num caderno de receitas 
lançado no Congresso. 

Gonçalo Guimarães, coorde-
nador-geral da Incubadora Tecno-
lógica de Cooperativas Populares, 
com 16 bolsas do Pibex, foi pales-
trante ao VI Congresso Venezuela-
no de Extensão Universitária para 
falar da experiência da incubado-
ra. “Acho que a nossa participação 
com este grande número de traba-
lhos no Congresso da UFRJ mos-
tra a integração da extensão que 
praticamos com a graduação. É 
um amadurecimento. E tem sido 
possível graças a uma política de 
extensão continuada e à neces-

sidade crescente dos nossos estu-
dantes em vivenciar a sua prática 
profissional”, destacou.

Os técnicos-administrativos 

Astrônomo lançará livro

foram maioria na organização 
do congresso, que contou também 
com a participação de professores, 
estudantes bolsistas e coordenado-

res de extensão dos Centros. Pela 
primeira vez houve a integração 
das apresentações dos trabalhos 
com as disciplinas de cursos de 

graduação da Escola de Belas Ar-
tes, Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo e Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano.

dos estudantes pelas ciências, 
através da astronomia, tornando 
os programas das disciplinas 
diretamente envolvidas mais 
atraentes e enriquecendo as 
demais. Um planetário inflável 
serve como base do projeto.

Rundsthen sente-se realizado 
e feliz na profissão. Atualmente 
faz doutorado em História das 
Ciências e trabalha na conclusão 
do livro didático Olhai para o 
céu, olhai para o chão, de 48 
páginas, sobre novas ciências 
emergentes, que escreve em 
parceria com as arqueologistas 
Cíntia Jalles e Maura Silveira, 
cujo lançamento está previsto 
para abril de 2013. 

O astrônomo participa tam-
bém com outros 30 profissionais 
de um projeto sobre um livro de 
astronomia brasileira. 

Apesar da satisfação profissio-

nal, Rundsthen faz uma crítica 
exatamente sobre a qualificação 
e a qualidade do trabalho de um 
técnico-administrativo e de um 
professor: “Passamos pelo mesmo 

processo, estudamos nos mes-
mos locais, fazemos pesquisa, 
produzimos, mas os dois pro-
jetos não têm o mesmo valor, 
porque um não é docente.” 

egLÉUBia Andrade goNÇaLo Guimarães

rUNDStHeN Nader

Foto: Emanuel Marinho
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eleição

“Espero que invista mais na saúde do servidor, como fez 
a atual gestão melhorando a academia, pois isso é qualidade 
de vida. A nossa sede campestre também é importante, pois 
reforça a questão da qualidade de vida. Também temos as 
nossas reivindicações da greve que devem ser tocadas, como 
os grupos de trabalho e o projeto de ascensão funcional 
que está no Congresso e precisa de pressão política para 
caminhar. O sindicato deve se voltar mais para as demandas 
da categoria dentro da instituição sem deixar de cuidar dos 
interesses mais gerais.” Eduardo Oliveira, coordenador de 
Desenvolvimento da PR-4.

“O que a categoria espera da nova direção sindical?”
Durante os três dias de eleição, o Jornal do Sintufrj circulou pelos 
campi fazendo essa pergunta à categoria. Confira as respostas

Duas mulheres especiais.
Duas aposentadas que votaram na urna do Espaço Cul-

tural do Sintufrj, no último dia da eleição, emocionaram 
mesários e fiscais. Amigas de longa data do IPPMG, onde 
trabalharam por décadas seguidas, Nilcéia Gomes Vascon-
celos, 65 anos, e Noemia Guimarães Pereira, 90 anos, estão 
lindas, atuantes e simbolizam a energia inesgotável da 
categoria. Desde que se aposentaram, elas nunca deixaram 
de votar na eleição do Sindicato. 

“A expectativa é que nossos representantes estejam 
antenados com as propostas dos movimentos sociais e que 
trabalhem pela nossa qualificação.” Nádia Pereira de Car-
valho, coordenadora de Movimentos Sociais da Coordenação 
de Articulação Institucional, há 29 anos na UFRJ. 

“Espero que dê prioridade às notícias em tempo real, 
mantenha as coisas boas – eu adoro o Espaço Saúde, 
a Oficina de Dança... – , melhore a parte jurídica e o 
atendimento. Também acho que o sindicato merece uma 
sede, como existe em outras universidades, com piscina, 
churrasqueira, quadra. Num feriadão destes poderíamos 
juntar as famílias.” Alzirene Rodrigues Ferreira, assistente 
administrativa da Escola de Química, 35 anos de UFRJ.

“Minha expectativa é que lute contra as modificações 
que o governo está querendo fazer em nossos direitos. E 
também que olhe pela questão da ascensão funcional e dê 
mais atenção ao assédio moral que ocorre na universidade.” 
Claudia Freitas, administradora do Centro Cultural Horácio 
Macedo no CCMN, há 18 anos na UFRJ. 

“Acompanho tudo o que se passa no sindicato mesmo 
aposentado. Vim de minha casa em Vigário Geral só para 
votar. Votar para que o nosso sindicato continue à frente das 
nossas lutas. Espero que a nova direção continue o trabalho 
que vem sendo feito com a seriedade devida e combatividade. 
Até hoje não vi nada que não tenha sido resultado de muita 
luta da categoria.” Ataliba de Oliveira, aposentado.

“Eu espero que dê continuidade ao que vem sendo feito, 
porque a entidade mudou bastante. Montaram um serviço de 
acolhimento e os funcionários são atendidos com educação. 
A ginástica no Espaço Saúde melhora a nossa qualidade 
de vida e isso antes não tinha. É um diferencial, dizem 
todos.” Rozane Souza de Magalhães, chefe do Serviço de 
Acolhimento do IPPMG, há 25 anos na UFRJ.

“Quero bastante dinheiro. Os atrasados todos e todas as 
propostas que fizeram. Prometeu tem que cumprir.” Taís 
de Oliveira, auxiliar administrativa da Nutrição do IPPMG, 
23 anos de UFRJ.

“Espero que a área jurídica da entidade seja mais atuante 
e conquiste mais benefícios para os funcionários. E que haja 
mais esclarecimento para o servidor em relação às reivindi-
cações de  todos.” Solange Gomes, assistente administrativa 
da Seção de Ensino do CCMN, 30 anos na UFRJ.

Fotos: Emanuel Marinho
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eleição

Disputa voto a voto garante vitória da Chapa 1
Apesar da Chapa 1 ter sido 

a mais votada nos três dias de 
eleição – 12, 13 e 14 de novembro 
–, conquistando 42,28% dos votos 
válidos, a disputa pela direção 
do Sindicato será decidida em 
segundo turno – dias 3, 4 e 5 de 
dezembro –, porque nenhuma das 
três chapas concorrentes atingiu 
o quórum mínimo de 50% mais 
um voto. 

A disputa no segundo turno 
será entre a Chapa 1 e a Chapa 3, 
que obteve 34,91% dos votos váli-
dos. A Chapa 2 ficou em terceiro lu-
gar, com 22,79% dos votos válidos. 
Foram às urnas 4.237 votantes, e 
desses votos, 23 foram em branco 
e 161 nulos, o que totalizou 4.053 
votos válidos. 

Dezenas de pessoas, a maioria 
trabalhadores da UFRJ, acompa-
nharam a apuração dos votos no 
auditório do Quinhentão (CCS). 
O trabalho dos escrutinadores 
e fiscais, sob a orientação da 
Comissão Eleitoral, começou às 
22h de quarta-feira e somente foi 
concluído às 4h da madrugada de 
quinta-feira, dia 15. Funcionários 
do Sindicato auxiliaram na tarefa 
e garantiram a infraestrutura para 
a realização do trabalho.      

Tanto nos dias de votação como 
na apuração, nenhum incidente 
foi registrado. O processo eleitoral 
no primeiro turno transcorreu 
em clima de tranquilidade. Cada 
chapa dispôs de uma sala na sede 
do Sindicato para montar seu 
comitê eleitoral e produzir seu 
material. Mais uma vez o processo 
eleitoral do Sintufrj é  exemplo de 
convivência democrática entre as 
forças políticas que militam na 
universidade.

Logo após o anúncio oficial 
do resultado da eleição, um repre-
sentante de cada chapa saudou os 
presentes no Quinhentão.

“A gente está orgulhoso dos 
votos que recebemos, que foram 
conquistados um a um com 
discussão política e defesa de 
um programa de mudança no 
Sindicato para que se conquiste 
mais e possamos barrar a Ebserh. 
Mas para isso precisamos mudar 

radicalmente a forma de fazer 
política sindical”, afirmou Fábio 
Marinho, da Chapa 2.     

“Esta é uma festa democrática 
da nossa entidade e nos sentimos 
muito orgulhosos de termos parti-
cipado da luta por concurso públi-
co para que os companheiros (da 
Chapa 2) estejam aqui dentro. Mas 
neste momento em que a imprensa 
ataca a UFRJ é preciso esquecer 
a disputa entre nós para vencer 
a crise e evitar uma intervenção 
institucional. Estamos todos vito-
riosos, embora cerca de um terço 
apenas da categoria tenha ido às 
urnas. Precisamos manter a linha 
e a disputa de ideias no segundo 
turno”, disse Francisco de Assis, 
da Chapa 3.

“Agradeço muito a cada com-
ponente e apoiador da nossa 
chapa, à Comissão Eleitoral, que 
venceu as dificuldades e organizou 
a eleição, e aos funcionários do 
Sindicato pela infraestrutura. 
Parabenizo as três chapas pela dis-
puta de ideias no primeiro turno. 
Todas saíram vitoriosas e fortale-
ceram a democracia. Parabenizo 
em particular a Chapa 2 pela 
dinâmica, alegria e ética com que 
tocaram o processo, respeitando 
principalmente o espaço das duas 
outras chapas. Conquistamos votos 
a partir da nossa movimentação 
e das nossas ideias, e vamos para 
as unidades ganhar a eleição no 
segundo turno”, prometeu Neuza 
Luzia, da Chapa 1.        

TRÊS momentos da apuração: as urnas sendo llevadas do Sindicato para o Quinhentão, 
acompanhadas pela Comissão Eleitoral, escutinadores trabalhando sob o olhar atento dos 
fiscais das chapas e a saudação dos representantes das chapas, Neuza, Francisco e Fábioes

Fotos: Emanuel Marinho
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CIDADE UNIVERSITÁRIA

Comunidade quer estacionamentos gratuitos
Os estacionamentos na Cidade Universitária continuam suscitando polêmica. Alguns são gratuitos e seguros, 
enquanto outros nem tanto; há os pagos, mas que nem por isso estão livres roubos de veículos e assaltos    

O Jornal do Sintufrj percorreu os 
principais estacionamentos do campus 
do Fundão e constatou, depois de ouvir 
vários usuários, que a reivindicação ge-
ral é pela gratuidade do serviço e sem 
riscos de roubo de veículos e assalto a 
motoristas. 

Cobrança é criticada 
Há Centros em que o servidor chega 

pela manhã, paga o estacionamento 
e, no entanto, ao retornar para pegar o 
veículo à noite, já não há mais ninguém 
no local. Alguns motoristas são favorá-
veis à cobrança de um valor simbólico, 
mas desde que o dinheiro arrecadado 
seja revertido para a própria UFRJ. Mas 
a maioria discorda de uma área federal 
servir ao lucro.

MP cobra atitude 
O prefeito da UFRJ, Ivan Ferreira 

Carmo, explicou que a autonomia que 
tinham as Decanias para gerenciar os 
estacionamentos acabou quando o Mi-
nistério Público Federal determinou que 
a universidade regulamentasse a oferta 
do serviço. 

A primeira área licitada foi a do 
Centro Tecnológico. Mas o prefeito in-
formou que a universidade pretende 
rever esse seu posicionamento, e em 
dezembro deverá encerrar o contrato 
assinado com a empresa Autopark, 
vencedora da licitação. 

Segundo Ivan Carmo, está na plata-
forma de gestão do reitor Carlos Levi o ge-
renciamento gradativo dos estacionamen-
tos no campus pela UFRJ, que passarão a 
ser de graça. O projeto está em andamen-
to, informou o prefeito. Inclusive, a UFRJ 
incluiu no novo contrato de segurança 
terceirizada que vai ser licitado o patru-
lhamento das áreas externas dos prédios 
– independentemente se serão usadas ou 
não como estacionamento –, trabalho 
que será realizado de bicicleta. 

  
Gratuito e seguro 

De acordo com o prefeito, a Pró-
Reitoria de Gestão e Governança (PR-
6) já comunicou aos decanos, diretores 
de unidades e detentores das concessões 
que as áreas exploradas como estaciona-
mento dentro do campus serão retoma-
das paulatinamente pela universidade. 

“O primeiro estacionamento que 
vamos cercar e colocar o controle de 
acesso deve ser o da Rua Paulo Rocco, 
ao lado da implosão do HU”, informou 
Ivan Carmo. Além da cerca, ele disse que 
a Prefeitura se prepara para instalar câ-
meras e cancelas.

 O reitor Carlor Levi ratificou seu 
compromisso de campanha. Por meio 
da assessoria de imprensa, declarou que 
“a intenção é a médio prazo reverter 
a situação atual dos estacionamentos, 
tornando-os todos públicos e gratuitos, 
controlados por catracas eletrônicas”.

“Acho que o estacionamento deveria 
ser livre. O problema é que tem que ter 
segurança. A Reitoria poderia bancar isso.” 

Walter Moreira, diretor adjunto adminis-
trativo do Instituto de Matemática

“Tenho 30 anos de serviço e na minha opinião essa 
situação não mudará. Por outro lado, o pessoal (os guar-
dadores do estacionamento) é prestativo.” 

Cristina Sá, bióloga da Patologia Clínica do HU

“Na Letras é gratuito e problema de espaço não é.”
Sônia Góes, enfermeira do HU

“Poderia até ser pago, mas com vigilância e com um 
preço razoável.”

Monique Malheiros, estudante de medicina

“Muitas vezes não há vagas e à noite não tem se-
gurança. Saio daqui às 22h e não tem mais ninguém.” 

Elaine de Albuquerque, professora de Biologia

 “O estacionamento pode ser até pago, porque o preço é 
razoável. Mas só deveria atender à comunidade universitária.” 

Valdir Meireles, técnico-administrativo da Fac. de Odontologia

DOIS tipos de vagas: as pagas, como as dos estacionamentos em torno do HU, e as gratuitas, como na Reitoria 

Fotos: Emanuel Marinho
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O estacionamento ao lado do 
NCE, no CCMN, explorado por par-
ticulares, tem cerca de 150 vagas, 
um guardador e funciona das 6h 
às 22h, ao custo de R$ 2 o período 
único.  

No estacionamento do CT, que 
funciona das 6h30 às 22h30,  con-
trolado pela Autopark, o motorista 
paga R$ 2,20 por período único. 
Atrás do bloco A, a empresa e o siste-
ma são os mesmos.

CIDADE UNIVERSITÁRIA

Alguns pagos, outros não
O estacionamento na lateral da 

Coppe (no anexo das Engenharias 
Civil e Química) é gratuito, mas 
aberto e sem guardador; já no que 
há próximo ao Grêmio da Coppe 
as vagas são cobradas. O cartaz da 
Autopark anuncia, inclusive, um 
aumento de tarifa para  R$ 2,20.

No estacionamento da Reitoria, 
gratuito, uma cancela controla a 
entrada dos carros e uma câmara 
registra toda a movimentação no 

local. Os vigilantes do prédio circu-
lam também por ali. 

No da Faculdade de Letras é 
quase a mesma coisa: o estaciona-
mento é gratuito, mas os usuários 
locais usam adesivos e a cancela é 
controlada por guardadores. 

No CCS, em frente ao bloco K, as 
vagas são exclusivas para os servi-
dores locais. Há um estacionamen-
to aberto, à direita da entrada do 
bloco L: gratuito, mas sem controle. 

Do outro lado, em frente ao Banco 
do Brasil, a vaga custa R$ 2,00. O 
estacionamento ali é explorado 
pela empresa Manjoan e conta com 
14 funcionários e oferece 400 vagas. 
Funciona das 6h às 22h. O grupo 
também opera as vagas do CCS que 
fi cam em frente ao HU.

Em torno do HU, as vagas tam-
bém são exploradas por particula-
res. Na área em frente à Faculdade 
de Odontologia, o estacionamento 

fi ca aberto das 7h às 18h30; em 
frente à área implodida, das 5h às 
18h. As vagas custam R$ 2,00 o pe-
ríodo único. No estacionamento do 
HU em frente ao IPPMG, exclusivo 
para funcionários do hospital, há 
portões fechados, câmeras, é exigi-
da identifi cação e tem guardadores, 
inclusive à noite. Preço: R$ 2,00 o 
período único. O estacionamento 
no IPPMG oferece 30 vagas e custa 
R$ 1,50 pelo período das 6h às 18h. 

 “Sou absolutamente contrário à cobrança. Estaciono atrás do 
bloco A (do CT). Estou aqui desde 1983 e nunca paguei. E tem 
que ter condições de oferecer segurança.” 

Alexandre Leiras, professor da Escola de Química

 “Acho que não deveria ser pago. Mas sempre ter um vigilante 
tomando conta dos carros. É absurdo pagar.”

 Lindaci Rodrigues, auxiliar administrativa do DGDI/PR-4

TRÂNSITO

Multas, reboques, pardais... 
Essas ações de repressão aos 
motoristas na Cidade Univer-
sitária são legais? Tem autori-
zação do Detran-RJ? Quais os 
locais no campus onde é proi-
bido estacionar? Estas são al-
gumas das muitas dúvidas dos 
servidores que chegam com 
frequência ao Sintufrj.       

Todos sabem que estacio-
nar irregularmente corre risco 
de multa, mas as mudanças 
na Cidade Universitária estão 
sendo anunciadas? O prefeito 
da UFRJ, Ivan Carmo, diz que 
sim. Ele conta que, em 2008, 
foi fechado convênio com a 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego do município (CET-
Rio) para ordenamento do 
trânsito na UFRJ.

O convênio incluiu o trei-
namento de servidores como 
agentes de trânsito. Sidney Pai-
va, chefe da Seção de Trânsito 
da Prefeitura Universitária, é 
um deles. Estes agentes podem, 
de fato, multar, se for o caso.

As regras 
Segundo Ivan, os operado-

Queixas incluem multas, reboques e atitudes de agentes
res de tráfego, trabalhadores da 
empresa terceirizada Via Cone 
que vemos no dia a dia nas ruas 
do campus controlando trânsito, 
apontam situações irregulares, 
como carros parados sob placas 
que proíbem o estacionamen-
to, entre cones ou sobre zebras 
(faixas pintadas no chão) deli-
mitadoras dos trechos proibidos. 
Nesses casos, os operadores de-
vem avisar os motoristas e, caso 
o problema persista, anotar a 
placa do veículo e repassar aos 
agentes de trânsito. 

De acordo com Ivan, as 
operações são anunciadas com 
antecedência: “No HU, por 
exemplo, houve uma semana de 
conscientização. Mas muitos in-
sistem em parar em cima da cal-
çada. Isso é infração de trânsito 
em qualquer lugar do mundo. 
Temos que começar a organizar 
essa área”.

“Estão reclamando (das mul-
tas e reboques), mas as pessoas 
param em lugares impróprios. 
Alegam que param ali há 30 anos 
e que nunca aconteceu nada. Mas 
agora estamos tentando organi-
zar”, afi rma o prefeito.

Conduta 
profissional em 
questão  

Alguns motoristas andam 
reclamando da maneira descor-
tês como  profi ssionais da Pre-
feitura Universitária se dirigem 
à população no campus. Recen-
temente, em uma reunião, um 
grupo de servidores solicitou 
que o profi ssional responsável 
pelo trânsito fosse orientado a 
não ultrapassar o limite de sua 
função. O prefeito comprome-
teu-se a resolver o problema.

O que fazer  
Multa e reboque – Se 

o servidor recebeu multa ou 
teve o carro rebocado, valem 
as regras adotadas nas outras 
localidades da cidade do Rio 
de Janeiro. E, se acha que a 
multa foi injusta, pode entrar 
com recurso no Detran-RJ. 

Pardais – Existem para 
garantir o limite de velo-
cidade de 50 km, e quem 
ultrapassá-lo será mesmo 
multado. A medida resultou 
de um estudo técnico da CET-
Rio em função da categoria 
das vias da Ilha do Fundão. 

Para garantir a redução 
da velocidade, além dos par-
dais serão construídos tam-
bém speed tables (dispositivos 
mais suaves que lombadas). 

As iniciativas integram 
o Projeto Aura (Área Urbana 
de Redução de Acidentes), 
da CET-Rio, que prevê ainda 
placas educativas, ilumi-
nação especial noturna nas 
faixas de pedestres e outras 
ações de conscientização.

Fotos: Emanuel Marinho
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Os exames médicos periódicos 
realizados pelos trabalhadores da 
Decania do Centro de Ciências Mate-
máticas e da Natureza (CCMN) na se-
mana passada marcaram o início de 
um programa de promoção da saúde 
do servidor que a Divisão de Saúde do 
Trabalhador (DVST) e a Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR-4) pretendem estender 
a todas as unidades da universidade.

Entre os dias 5 e 9 de novembro, 
em duas salas da Decania, uma equi-
pe de profi ssionais da área de saúde da 
DVST recebeu e orientou os servidores. 
Auxiliares de enfermagem trabalha-
ram na coleta de material para exa-
mes laboratoriais e profi ssionais do 
Instituto de Nutrição Josué de Castro 
fi zeram avaliação nutricional.

Enquanto isso, no refeitório, inte-
grantes do Comitê Técnico Acadêmico 
(formado por especialistas em saúde 
do trabalhador de diversas unidades) 
orientavam para o preenchimento 
do Caderno de Saúde do Servidor, um 
questionário detalhado sobre condi-
ções de vida e saúde.

Os trabalhadores do CCMN con-
cluíram essa primeira etapa do pro-
grama com exames complementares 
(oftalmológico, preventivo ginecoló-
gico e mamografi a, de acordo com 
o sexo e a faixa etária), já agendados. 
Eles serão feitos no HU. Em seguida, 
haverá o exame clínico na DVST.

Novidade para muitos
Celeste Nadja, coordenadora do 

Programa de Exames Médicos Perió-
dicos da DVST, explica que, se for cons-
tatado algum problema, dependendo 
do caso, o servidor será encaminhado 
para atendimento no HU ou na rede do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ou con-
veniada a planos de saúde (neste caso, 
se o trabalhador tiver plano de saúde). 

Ao concluir todas as etapas do 
programa, o servidor receberá o ates-
tado de saúde ocupacional (ASO) 
informando se está apto ou não para 
o trabalho. Se não estiver, obterá licen-
ça para se tratar e será encaminhado 
para avaliação no Serviço de Perícia. 
A coordenadora constatou que “mui-
ta gente na universidade nunca fez 
exame periódico”, fato, segundo ela, 
lamentável, porém mais um motivo 
para torcer pelo êxito da iniciativa. 

Obrigatoriedade 
Um decreto do governo determi-

na a realização dos exames médicos 
periódicos de todos os servidores públi-
cos, e é dever da instituição oferecer as 
condições para isso. O servidor pode se 
recusar, mas, segundo portaria do Mi-
nistério do Planejamento, ele deve as-
sinar um termo se responsabilizando 
pela ocorrência de doenças relaciona-
das ao trabalho ou de agravo à saúde.

SAÚDE DO TRABALHADOR

DVST inicia realização dos exames periódicos
Programa elaborado pela DVST e iniciado pelo CCMN visa ao bem-estar geral dos trabalhadores

Saúde do 
trabalhador é 
pauta do Sintufrj 
desde 1993, época 
ainda da Adufrj, 
quando, junto com 
a universidade, 
promoveu o 
primeiro seminário 
sobre o tema. O 
segundo foi em 
2003, que originou 
os grupos de 
trabalho Vigilância, 
Assistência 
e Educação 
em Saúde, e 
também resultou 
na aprovação 
da criação das 
Comissões 
Locais de Saúde 
do Trabalhador 
(Colsats), 
tornando-se uma 
bandeira história 
dos técnicos-
administrativos 
nacionalmente.     

Subsídio para decisões futuras
Eduardo Oliveira, coorde-

nador de Desenvolvimento da 
PR-4, informou que antes da 
realização dos exames foi feito 
um trabalho de sensibilização 
dos gestores do CCMN e dos tra-
balhadores, visando ao cumpri-
mento da meta do programa. E 
o esforço foi compensado, disse, 
pois a participação de servidores 
foi acima do esperado. 

Além da sensibilização, téc-
nicos em Segurança do Trabalho 
visitaram o CCMN em outubro. 
Segundo Eduardo, com o con-
junto de dados reunidos – sobre 
ambiente de trabalho, exames 
periódicos e perícias médicas 
– será possível estabelecer indi-
cadores para subsidiar decisões 
futuras de promoção de saúde.

Terezinha Ramos, chefe da 
Seção de Programas Especiais da 
DVST, acrescentou que, quando 
a Divisão tiver os indicadores, 
serão montadas as Comissões 
Internas de Saúde do Servidor 
Público (Cissps) para atuação 
com os trabalhadores, o Sintufrj 
e a  Seção de Saúde e Segurança 
do Trabalho da DVST.

Somente a partir daí os 
exames serão então estendidos 
a outras unidades da Cidade 
Universitária. Depois, adiantou 
Terezinha, a sugestão da PR-4 é 
que o programa seja implantado 
na Praia Vermelha, o que deverá 
ocorrer em 2013.

Para além do Siass
Desde novembro de 2010, a 

UFRJ é unidade de referência do 

Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor (Siass) no Estado 
do Rio de Janeiro. Com isso, assumiu 
a responsabilidade de desenvolver os 
três eixos de atenção à saúde: assis-
tência, perícia médica e promoção, 
prevenção e acompanhamento à 
saúde na universidade e para outros 
órgãos, autarquias e instituições fe-
derais que se conveniarem.

Terezinha conta que a DVST 
captou no Siass pouco mais de R$ 1 
milhão para os exames periódicos: 
“Conseguimos comprar equipa-
mentos para o HU para realização 
dos exames oftalmológicos e tam-
bém para o IPPMG, para exames 
laboratoriais”.

Mas a UFRJ foi além do receitu-
ário do Siass: criou o Comitê Técni-
co Acadêmico, formado não só pela 
PR-4 e pela DVST, mas também por 
várias outras unidades da universi-
dade, principalmente as das áreas 
de saúde, como o Instituto de Nutri-
ção, a Escola de Enfermagem Anna 
Nery, a Faculdade de Medicina, a 
Escola de Educação Física e Des-
portos, o Instituto de Psiquiatria, o 

IPPMG, a Coppe e o Instituto de 
Doenças do Tórax (IDT). O comi-
tê formulou o Caderno de Saúde 
do Servidor, considerado por Te-
rezinha como “uma inovação, 
porque visa à qualidade de vida”.

A coordenadora fez ques-
tão de apontar os apoios para o 
sucesso da empreitada, entre os 
quais o da Decania do CCMN e 
o dos profi ssionais e unidades 
envolvidas.  E a importância do 
trabalho participativo e da par-
ceria do Sintufrj com a DVST.

DVST E COMITÊ TÉCNICO: orientação no preenchimento do Caderno Saúde do Trabalhador

SERVIDOR do CCMN 
sendo atendido 

EDUARDO Oliveira, Terezinha Ramos e Riany Brites

Fotos: Emanuel Marinho
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“A promoção 
da saúde dos 
servidores. É isso 
que queremos”, 
diz Riany Brites, 
técnica responsável 
pela sensibilização. 
Segundo ela, 
a diferença do 
programa em relação 
à simples realização 
de exames está 
na proposta 
concretizada através 
do caderno de 
saúde de promover 
qualidade de vida. 
O cruzamento 
das informações 
colhidas com os 
exames e levantadas 
nos cadernos vai 
fornecer subsídios 
para a formulação 
de políticas de 
promoção de saúde.

Riany disse que um represen-
tante do MPOG visitou a UFRJ e 
fi cou impressionado com o projeto. 
Ela acredita até que o caderno (e, 
é claro, o conceito que encerra) vai 
ser adotado para outras unidades. 
Como explica Terezinha, o projeto 
é fruto, não de uma demanda do 
Siass, mas da experiência da equipe 
da DVST.

SAÚDE DO TRABALHADOR

A meta é qualidade de vida para os trabalhadores

A sessão do dia 13 do Conselho Superior 
de Coordenação Executiva (CSCE) – que é 
composto pelo reitor, vice-reitor, pró-reitores, 
prefeito, diretor do Escritório Técnico e deca-
nos – referendou a proposição das Comis-
sões Internas de Saúde do Servidor Público 
(Cissps). O regimento da constituição da 
comissão, que já estava em pauta no cole-
giado, foi aprovado por unanimidade. 

O pró-reitor de Pessoal, Roberto Gam-
bine, relator do processo, afi rmou que a 
aprovação permite o início do processo de 
escolha dos integrantes da comissão, o que, 
segundo ele, será defl agrado tão logo seja 
encerrada a eleição no Sintufrj.  “Acho que 
há condições de começar em dois lugares: 
no CCMN, onde foram iniciados os exames 
periódicos, para que o trabalho se enraíze, 
e na Reitoria”, sugeriu.

De acordo com o pró-reitor, assim que 
o processo voltar à PR-4, depois dos feria-
dos, dará início às reuniões para organi-
zação das escolhas dos representantes das 
Cissps. “Vamos chamar reuniões com os 

Eleição das Cissps ainda em 2012
servidores e com a Reitoria e tentar disparar 
ainda este ano a construção dessas duas co-
missões (no CCMN e na Reitoria)”, projeta, 
explicando que a continuidade da formação 
das comissões dependerá da realidade e da 
organização de cada local. 

As Cissps, segundo Gambine, são fruto de 
uma luta antiga dos servidores que resultou 
na reivindicação de criação das Comissões 
Locais de Saúde do Trabalhador (Colsats).  

Programa mais amplo
Gambine confi rma que a intenção da 

PR-4 é dar um passo mais ousado na exten-
são do Programa de Promoção de Saúde do 
Servidor. Quando estiver concluído no CCMN, 
ele quer que o programa seja aplicado na 
Praia Vermelha, campus composto de três 
centros (CCJE, CFCH e CCS), Administração 
Central, Prefeitura Universitária e em um 
posto da PR-4.

Gambine informou ainda que, parale-
lamente aos exames periódicos, a DVST está 
fazendo o levantamento de todos os servidores 

que entraram na universidade de agosto para 
cá, que ele calcula sejam mais de 700 pessoas, 
para, a partir dos exames de admissão, estabe-
lecer uma rotina de retorno para os exames 
periódicos. “O mais difícil é incorporar essa 
rotina na universidade. A vantagem é que com 
as Cissps podemos fazer um cruzamento das 
informações sobre o ambiente de trabalho e o 
resultado do periódico”, ressaltou o pró-reitor. 

Equipes da Superintendência de Infor-
mação e Comunicação e do Núcleo de Com-
putação Eletrônica (NCE ) estão montando 
um banco de informações com dados epide-
miológicos dos servidores, com levantamen-
tos feitos nos últimos 10 anos. O banco será 
alimentado também com as informações 
provenientes dos exames periódicos. “Haverá 
um balanço das causas que levam os servi-
dores a se afastarem do trabalho, adoecerem, 
se aposentarem e falecerem. Os resultados 
serão indicadores dos programas especiais”, 
observou Gambine, reconhecendo que, pe-
las dimensões da UFRJ, a tarefa é um desa-
fi o, mas os profi ssionais envolvidos estão no 

caminho certo. No entanto, ressaltou que 
para dar tudo certo é preciso que os servi-
dores abracem a ideia. Ele avalia que, com 
a constituição das Cissps, o Programa de 
Promoção de Saúde terá capilaridade e 
condições de chegar a toda a universidade.

 Opinião dos trabalhadores 

Luzia Maria Silva de Olivei-
ra, chefe da Seção de Pessoal do 
CCMN, elogiou a preocupação da 
instituição com os servidores. “As 
pessoas estavam precisando de ini-
ciativas como esta, e, se der certo, 
vai ser um up para o pessoal que 
está descrente”, observou Rochan-
ne de Miranda, substituta de Luzia.

“Espero que a iniciativa 
se expanda para outras uni-
dades e universidades”, de-
sejou Rafael Santos, há nove 
meses da UFRJ.

“Dá maior segurança ver 
que a universidade está preocu-
pada com o servidor”, afi rmou 
Mário Vieira de Carvalho, há 18 
anos na UFRJ.

“Sou nova, mas, pelo que 
percebo, não havia uma inicia-
tiva como esta, e é importante 
até para que as pessoas perce-
bam que deve cuidar da saúde”, 
disse Maria Gabriele Evangelis-
ta, há um ano e sete meses na 
UFRJ.

MÁRIO Vieira de Carvalho MARIA Gabriele Evangelista

RAFAEL Santos sendo atendido pela equipe da DVST

Fotos: Emanuel Marinho

ROBERTO Gambine 

 

         



ÚLTIMAPÁGINA

êxito da IV Feira de Talentos 
da UFRJ, realizada dias 8 e 9, 

nos pilotis da Reitoria, provou que 
esta é a melhor forma de celebrar 
o Dia do Servidor na universidade. 
Pois, além de propiciar aos traba-
lhadores a oportunidade de mostra-
rem suas habilidades criativas para 
além da atividade profissional, é 
também um momento de congra-
çamento da categoria. Este ano, a 
festa contou com manifestações da 
cultura indígena, show de chorinho 
e baile charme.

Todo o evento foi decidido e 
organizado pelos trabalhadores 
da universidade, tendo à frente a 
equipe da Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4) com apoio do Sintufrj. 
Foi uma festa democrática que 
misturou teatro, poesia, baile 
charme, literatura, culinária, feira 
mix, oficinas de artes do Sintufrj 
e muita dança. O grupo Anjos da 
Noite encerrou o evento com muito 
suingue e simpatia.

Segundo o pró-reitor de Pessoal, 
Roberto Gambine, a celebração do 
Dia do Servidor ocorre há 10 anos 
e já se tornou uma tradição. “A 
ideia é manter essa tradição num 
evento que mostra as habilidades 
dos trabalhadores e leva a uma 
reflexão sobre suas demandas, 
como o debate sobre a ascensão 
funcional, com a deputada Andrea 

Dois dias em que criatividade, talento, alegria e 
amizade foram destaques na universidade  

Zito”, afirmou. 
Nos estandes, os trabalhadores 

da UFRJ mostraram sua arte. Dos 
50 boxes montados nos pilotis e que 
alegravam o ambiente com os mais 
diversos produtos, cores e sabores, 10 
deles eram de servidores. Os alunos 
das oficinas de arte do Sintufrj 
(Ikebana, Patchwork e Pintura) 
também expuseram seus trabalhos 
e  comemoraram a oportunidade 
de mostrar o que aprenderam e de 

divulgar a oportunidade oferecida 
pelo Sindicato aos sindicalizados.

Edson Paixão, Karine Guedes, 
Luís Claudio Negreiros, Ana Paula 
de Paula e Gustavo Cravo, profis-
sionais da Divisão de Desenvolvi-
mento da PR-4, responsáveis pela 
organização da feira, cuidaram 
dos mínimos detalhes para que a 
celebração do Dia do Servidor fosse 
um sucesso. 

Para Karine, a feira é uma opor-

tunidade dos servidores mostrarem 
seus talentos. “Um exemplo é o 
Edson, que é professor de dança”, 
diz ela. Já para Edson, a  feira tem 
ainda a função de promover o reen-
contro de amigos que não se veem 
há tempos: “Muitos marcam para 
se reverem nessa confraternização”.

Ana Paula relata a superação 
de muitas dificuldades para a 
concretização do evento. “Foram 
muitos os imprevistos vencidos com 

ilvia Carvalho, psicóloga da 
Divisão de Saúde do Trabalha-

dor (DVST), responsável técnica 
pelo Programa de Contação de 
Histórias em Saúde do Trabalha-
dor, contou histórias de tradição 
oral africanas: “Contar histórias 
faz bem a quem ouve, mas também 
a quem conta. É um movimento 
de troca. Escrevo poesias, sempre 
gostei de artes, mas precisava de 
algo que unisse os meus saberes, 
que unisse artes e ciências. Co-
mecei no Programa de Saúde da 
Família do governo federal e, em 
2008, entrei para a UFRJ e trouxe 
essa bagagem para aplicar aqui”, 
disse orgulhosa a servidora. 
Muitas histórias, segundo Silvia, 
transmitem mensagens de força 
e superação. Como a que contou 
na feira originária de Burkina-
Faso, que fala da esperteza de 
uma cabra diante da força do 
marido, um leão.

As professoras das oficinas do 
Sintufrj Elenir Ferreira, de ikeba-
na, Maria de Fátima, de pintura, 
e Debora Oliveira, de patchwork, 
estavam felizes por poderem mos-
trar à comunidade universitária a 
arte que produzem. 

as parcerias que fomos fazendo. Um 
lugar que consideramos como um 
porto seguro foi o Sintufrj”, elogiou 
a técnica-administrativa.  

A nota destoante do evento foi 
a intolerância de alguns docentes 
com o barulho produzido pela feira. 
“Entendemos que a universidade 
é do Brasil, é do povo. Não só de 
professores, alunos ou técnicos-
administrativos. A instituição é de 
todos nós”, lembrou Ana Paula. 

Talento à flor da pele
Sônia Catarina Mafra, as-

sistente em administração da 
Faculdade de Medicina, viu na 
feira a oportunidade que esperava 
para mostrar seu talento como 
declamadora de poesias. Ela 
escolheu ler os versos produzidos 
pela própria irmã, Tereza Soares, 
na poesia “Aqui e Acolá.”

Lúcia Vidal, ex-secretária da 
da Coppe, com a aposentadoria 
resolveu dedicar-se ao artesanato. 
Hoje ela tem uma oficina, dá aulas 
de criação para jovens e idosos, e 
já levou sua arte a escolas e outras 
instituições, participando, inclu-
sive, de projetos governamentais. 
Ela trabalha com reciclagem, 
transformando tudo em pequenos 
objetos de decoração.

Juliana Azevedo, 52, conta-
dora da Faculdade de Farmácia, 
já montou barraca em outras 
edições da feira, mas este ano 
ela inovou preparando na hora 
deliciosos crepes. 

Nas mesas em torno dos pilotis, 
grupos de amigos se divertiram a 
valer com as atrações oferecidas 
nos dois dias de festa. Mas muitos 
reivindicaram antecipação do fim 
do expediente nos dias da feira. 

CELEBRAÇÃO sob os pilotis da Reitoria já é tradição na universidade. Uma festa democrática para todos os trabalhadores 

O

S

Fotos: Emanuel Marinho
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