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Eleição sindical

Chapa 3 é eleita
Páginas 3, 4 e 5

Vamos festejar a vida!
Festa de fi m de ano do Sintufrj é nesta sexta-feira, 14, 
a partir das 16h. Local: Hangar da UFRJ (próximo ao 
Alojamento Estudantil, no Fundão). 

Entrega do Kit Festa aos sindicalizados inscritos: dias 12 e 
13, na sede do Sindicato e na subsede da Praia Vermelha. 
O kit contém cartela de bebidas e duas pulseiras 
(o sindicalizado tem direito a levar um acompanhante).

Mais de duas mil pessoas se inscreveram até as 15h de 
sexta-feira, prazo-limite para a inscrição, que só foi feita 
on line. 

APURAÇÃO dos votos no auditório do Quinhentão (CCS)
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A escritora é aposentada da UFRJ e o lan-
çamento do seu novo livro infantil é sábado, 
dia 15, das 16h às 18h, na Livraria Eldorado. 
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 422, lojas K, 
B e C, Tijuca. 

Zeze Barcelos é autora de três livros infantis 
e participa de 25 antologias com textos para 
crianças e adultos. Ela já foi várias vezes pre-
miada, e quando não está escrevendo, atende 
a convites de escolas para promover rodas de 
leituras com a garotada. 

A Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4) divulgou em sua página 
a confirmação do pagamento 
de exercícios anteriores pelo 
governo federal. O cronograma 
para pagamento é referente a 
processos administrativos cadas-
trados no Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Hu-
manos (Siape). O Sintufrj infor-

Exercícios anteriores serão pagos em 2013
ma que esses processos não têm 
a ver com os processos jurídicos 
da entidade, como os 28%, por 
exemplo.

Segundo a PR-4, já em ja-
neiro de 2013, cerca de 50 pro-
cessos administrativos no valor 
de até R$ 5.000 serão pagos para 
os servidores da UFRJ. São os 
processos cadastrados no Siape 

de janeiro de 2000 a outubro de 
2004. Em fevereiro serão pagos 
os processos cadastrados de no-
vembro de 2004 a setembro de 
2007. E até o meio do ano, em 
julho, serão pagos os processos 
lançados no Siape entre janei-
ro de 2000 e setembro de 2007 
que estão bloqueados. Mas estes 
processos serão condicionados 

a emissão de parecer jurídico 
quanto à legalidade da conces-
são.

O pró-reitor de Pessoal, Ro-
berto Gambine, informou que 
a universidade está fazendo o 
levantamento dos processos a 
serem pagos a seus servidores e 
está acompanhando a liberação 
dos valores pelo governo.

Concertos Virtuais da EM para o mundo
A Escola de Música da UFRJ inova e amplia a plateia dos concertos

Os profissionais de marcenaria da UFRJ 
tiveram seu trabalho exposto na 4ª Sema-
na de Arte do Centro de Tecnologia, no hall 
do bloco A, semana passada. Sob o título 
“Marceneiros da UFRJ: Eles construíram 
e querem restaurar para a posteridade”, 
foram mostrados objetos de madeira res-

A gravação audiovisual do concerto 
apresentado em 2011, no Festival de Mú-
sica Antiga, pela Orquestra Sinfônica da 
UFRJ, sob a regência de Felipe Prazeres 
– que contou, no programa, com obras 
como o Concerto Grosso em ré maior, 
de Arcangelo Corelli, a Sinfonia Concer-
tante em mi bemol maior para violino, 
viola e orquestra e a Sinfonia nº 35 em ré 
maior, de Mozart –, comporá o piloto de 
um projeto inédito na UFRJ que projetará 
a produção da Escola de Música (EM) nas 
mídias digitais.

A escola inaugurará no dia 13 de de-
zembro o projeto Concertos Virtuais, inicia-
tiva da Coordenação de Comunicação da 
reitoria e do Setor de Comunicação da EM, 
que reúne equipes técnicas e equipamentos 
profissionais para realizar gravações au-
diovisuais de qualidade de concertos espe-
ciais da programação anual da escola. 

Com conta própria no Youtube (site de 
compartilhamento de vídeos), o programa 

Concertos Virtuais poderá ser acessado pelo 
portal da UFRJ  (http://www.ufrj.br/) ou pelo  
site da Escola de Música (http://www.musi-
ca.ufrj.br/). 

Serão veiculados também outros progra-
mas como as edições dos Concertos da UFRJ, 
programa que vai ao ar semanalmente na 
Rádio Roquette Pinto, e outros arquivos como 
CDs e LPs produzidos pela Escola de Música.

A EM é responsável por boa parte da 
oferta de concertos na cidade e sempre pro-
move eventos variados e gratuitos. Com isso, 
conquistou um público regular que por ve-
zes lota o Salão Leopoldo Miguez. Mas agora 
as obras apresentadas podem chegar a um 
público exponencialmente maior com o 
lançamento da nova mídia.

Marceneiros em alta

taurados e reciclados para a produção de 
móveis, além de banners sobre a turma do 
Curso de Restauração da Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4) e sobre o Encontro de Car-
reira do Sintufrj com matérias do jornal do 
Sindicato sobre os marceneiros. A promoção 
foi da PR-4.

Feira de Artesanato do CCS
Até sexta-feira, dia 14, das 8h às 16h30, funcionará no CCS a Feira de Artesanato. Muitas 

novidades para presentes estão à venda, inclusive peças de patchwork e de pintura em tecido 
produzidas pelas oficinas do Sintufrj.  

CUT convida para Roda de Conversa
A Secretaria da Mulher Trabalhadora da 

CUT-RJ convida as sindicalistas para participa-
rem do projeto Roda de Conversa, que ocorrerá 
uma vez por mês e que consiste em ouvir as di-
rigentes sindicais sobre seus anseios, sugestões, 
reclamações, desafios... O primeiro tema da 
roda será “As sindicalistas e o movimento so-
cial”, no dia 13, quinta-feira, às 17h, no audi-
tório da Central, na Avenida Presidente Getúlio 
Vargas 502, 15º andar, Centro da Cidade. 

Também estão sendo convidadas as mi-
litantes da Marcha Mundial de Mulheres, da 
Casa da Mulher Trabalhadora (Camtra), do 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 
(Cedim), Fórum Feminista e demais compa-
nheiras do Movimento Feminista. Logo após as 
discussões e debates, as participantes confrater-
nizarão em torno de uma mesa de gostosuras. 
As organizadoras solicitam que cada um leve 
um prato de salgado, ou doce, ou bebida.   

Obituário
É com pesar que informamos o falecimento do técnico-administrativo do Museu Nacional 

Enilson Fernandes da Silva, 65 anos, no dia 2 de dezembro. Ele trabalhou na unidade por 23 
anos e ainda se encontra à frente de suas funções.   

MST quer 
confraternizar

Todos os que apoiam a luta do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra, no Estado do Rio 
de Janeiro e no Brasil, estão convidados para 
participar do encontro dos amigos e amigas do 
MST, no dia 11, terça-feira, a partir das 19h, na 
Avenida Passos, 34, Sindipetro-RJ.

Diz o convite do MST a todas e todos: 
“Como movimento social e parte da história 
da organização da classe trabalhadora, temos 
consciência de que o MST foi construído e 
persistiu nesses 28 anos, como obra coletiva. 
Juntos, vibramos com significativas vitórias 
que obtivemos. E, conjuntamente, nos solida-
rizamos nas derrotas, em busca de forças para 
novas batalhas.” 

O MST convida também para a Feira Es-
tadual da Reforma Agrária, que acontece hoje, 
dia 10, e amanhã, dia 11, no Largo da Carioca. 

Dois pontos
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ElEição

Esta é a nova diretoria do Sindicato

O resultado da eleição foi 
anunciado pela Comissão Elei-
toral às 4h47 da madrugada de 
quinta-feira. As urnas das 56 seções 
ficaram guardadas na sede do 
Sindicato nos três dias de eleição 
e chegaram à 0h27 no auditório 
do Quinhentão (CCS), onde foi 
realizada a contagem dos votos. 
O trabalho dos escrutinadores e 
fiscais – pessoas indicadas pelas 
duas chapas – foi acompanhado 
por dirigentes da Fasubra e da 
CUT, que também atuaram como 
observadores durante o período em 
que a categoria foi às urnas. 

Ao falar em nome da chapa 
vencedora, Francisco de Assis 
agradeceu a todos que garantiram 
a realização do processo eleitoral, 
prometeu cumprir a carta-pro-
grama e a “respeitar o estatuto da 
entidade e as deliberações” (dos 
fóruns da categoria, como, por 
exemplo, os congressos). 

Neuza Luzia afirmou que os 
componentes da chapa 1 disputa-
ram a eleição com ideias e estarão 
ao lado da categoria construindo, 
com toda a fraternidade, uma 
oposição baseada no programa 
que defenderam na disputa eleito-
ral, com a intenção de conquistar  
“corações e mentes”.

Neuza Luzia, coordenadora-
geral do Sintufrj, lembrou aos 
futuros dirigentes que os profis-
sionais da entidade são também 
chefes de família e merecem 
respeito. Sua preocupação tem a 
ver com as intenções amplamente 
divulgadas pela chapa 3 de, se 
eleita, demitir funcionários da 
entidade, a maioria com mais de 
dez anos de casa.  

FRANCISCO de Assis NEUZA Luzia

ELEITOS posam para a foto no final da 
apuração, no auditório do Quinhentão

URNAS chegam no início da 
madrugada de quinta-feira ao 
CCS. Na foto ao lado, momento 
da apuração dos votos

Depois de três dias de 
votação (3, 4 e 5), 2.023 
trabalhadores decidiram 
que a Chapa 3, Unidade 
na Luta, conduzirá as 
demandas políticas da 
categoria e administrará 
o Sintufrj nos próximos 
dois anos. A Chapa 1, 
Sempre na Luta, obteve 
1.920 votos. Votaram 
neste segundo turno 
da eleição da entidade 
4.187 sindicalizados, e 
deste total somente 3.943 
votos foram considerados 
válidos, depois de 
subtraídos os 31 votos 
em branco e os 213 
nulos. 

Fotos: Emanuel Marinho
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eleição

“Acho que a nova direção deve 
se preocupar com a estrutura das 
instalações do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
e também com os extraquadro, 
embora não sejam funcionários 
da universidade. Dar uma solu-
ção sobre a sua situação, que é 
humilhante.” 

Vânia Carvalho, auxiliar  
de enfermagem do CCIH/ 

HUCFF

“Qual deve ser a prioridade 
da próxima gestão?” 

O Jornal do Sintufrj fez esta pergunta a 
vários técnicos-administrativos durante os 
três dias de votação no segundo turno da 
eleição para a nova direção do Sindicato. 
Veja o que disseram os trabalhadores 
ouvidos pela reportagem.

“Fortalecer o Departamento 
Jurídico para vermos os resulta-
dos das nossas vitórias na Justiça, 
porque o governo brasileiro tem 
a maior banca de advocacia do 
mundo. Mexe (o governo) na folha 
de pagamento todo mês, trazendo 
intranquilidade para a categoria. 
Então, precisamos de um depar-
tamento forte para se contrapor a 
essa banca e buscar as vitórias já 
conquistadas, como os atrasados 
de algumas ações.” 

Marcílio Lourenço, 
IPPMG

“A prioridade deve ser a sede 
social. Nós, trabalhadores ativos e 
aposentados, estamos precisando 
de um local de lazer e confrater-
nização. Isso é muito importante. 
Um espaço também com salas e 
estrutura para cursos de formação. 
Entendo que isso é de fundamental 
importância. Inclusive é delibe-
ração de congresso desde 2010 e 
há mais de duas décadas que se 
discute isso.” 

Izaías Bastos, CCS                         

“A nova direção tem que ver 
mais as necessidades dos funcio-
nários. Tem muita coisa pendente, 
principalmente pelo lado da Justi-
ça: os atrasados dos 28%, dos 26%, 
dos 3,17%. Precisamos de mais 
informações e esclarecimentos a 
respeito. Todos precisam de dinhei-
ro e os atrasados podem ajudar.” 

Élcio Oliveira,
laboratorista do Instituto 

de Física, CT

A diretoria eleita do SINTUFRJ para o biênio 2012/2014, com grande satisfação 
agradece a todos e todas que participaram do pleito eleitoral que nos conduziu à dire-
ção do nosso SINTUFRJ, especialmente aos nossos eleitores e eleitoras pela expressiva 
votação de 2023 votos no 2º turno das eleições realizado no período de 03 a 05/12/12.

Acreditamos que esta votação reflete a compreensão que o nosso programa para o 
próximo período é o melhor para a nossa categoria, que certamente marcará a história 
por trazer ao SINTUFRJ pessoas com experiência e novos participantes do movimento 
sindical da nossa Universidade, a partir de uma campanha que se pautou pela exposição 
de ideias e das propostas do nosso coletivo, contra ataques, agressões e mentiras de outros 
concorrentes. Porém, compreendemos que o quórum ainda foi muito aquém do que 
gostaríamos, mas compreendemos que isto se deve ao altíssimo grau de insatisfação 
com a condução do SINTUFRJ e comprometemo-nos a trabalhar para reduzir este 
índice de insatisfação nos próximos pleitos eleitorais, com ações que tragam de volta 
nossos companheiros e companheiras para os enfrentamentos necessários que nunca 
deveriam ter sido deixados de lado ou em segundo plano.

Queremos contribuir para a melhoria das condições de vida e de trabalho de cada 
um dos sindicalizados e sindicalizadas do nosso SINTUFRJ. Queremos um sindicato 
forte e combativo que enfrente as diversidades e que represente os anseios da maioria 
dos sindicalizados e sindicalizadas.

Sabemos da responsabilidade e das dificuldades que enfrentaremos e nos apresenta-
mos prontos aos embates no campo das ideias, mas não nos furtaremos às ações mais 
contundentes de enfrentamentos que se fizerem necessárias, pois entendemos ser este 
o papel da representação sindical.

A nova diretoria que tomará posse nos próximos dias continuará sempre ao lado 
da categoria e priorizará sempre o direito da categoria, dando voz democraticamente 
à maioria e às minorias que compõem a nossa comunidade, sem perseguições ou re-
vanchismos, mas com compromisso de utilizar em favor da categoria os equipamentos 
e a estrutura sindical e com responsabilidade de probidade na aplicação dos recursos 
que são da categoria.

Por fim, nos colocamos à disposição para o debate com todas as forças que foram 
vencidas nas urnas, pois no processo democrático não há espaço para alijamentos e 
sabemos que a categoria é composta dos todos e todas, que votaram e até os que não 
expressaram sua vontade através do voto e que cada um e cada uma trabalhador e 
trabalhadora da UFRJ, seja concursado ou não, seja do quadro próprio ou terceirizado, 
extraquadro ou tenha relação de trabalho em regime precarizados, todos e todas têm 
parcela de direito à manifestar suas opiniões, pois todos constroem nossa universidade 
a cada dia.

Venham fazer parte do movimento sindical, venha dar sua contribuição, seja com 
ideia ou com cobrança, seja pessoalmente ou através de meios eletrônicos, participe.

À todos e todas o nosso muito obrigado e até breve.

Chapa 3 – Unidade 
na Luta agradece à 
comunidade
(Diretoria eleita)
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ElEição

Aos que apoiaram a Chapa 1 e aos 
demais colegas sindicalizados

É tempo de 
responsabilidade e 
de unidade  

Este mês foi concluído mais um processo eleitoral para escolha da direção do Sintu-
frj, entidade criada em 11 de julho de 1960 como Associação dos Servidores da Universi-
dade do Brasil (Asub), mais tarde renomeada como Asufrj. Em 1984 foi democratizada, 
tornando-se uma entidade combativa e de destaque no movimento sindical renovado, 
assumindo papel decisivo na derrubada da ditadura militar e nas lutas pela democrati-
zação da sociedade, do Estado e da universidade. Em 1993, a Asufrj é transformada em  
Sindicato.       

Como se vê, a auto-organização coletiva e o movimento social organizado dos téc-
nicos-administrativos da UFRJ têm uma história. E a história, como nos lembra o poeta 
– em tempo de despedidas –, “a história é um carro alegre/cheio de um povo contente/
que atropela indiferente/todo aquele que a negue”. E mais, adverte-nos, ainda, que “o 
que brilha com luz própria/nada o pode apagar/seu brilho pode alcançar/a escuridão de 
outras coisas”. 

Por isso, certos do dever cumprido no passado e confiantes no futuro, queremos 
agradecer todo o apoio, a acolhida, a confiança e o entusiasmo recebidos pela Chapa 
1 durante o primeiro e o segundo turnos das eleições que se encerraram. Queremos, 
também, garantir-lhes que seguiremos atuando e construindo o movimento organizado 
dos trabalhadores em educação da UFRJ. 

Aos que assumirão a diretoria de nossa entidade, desejamos êxito na gestão. Deseja-
mos, sobretudo, que sejam capazes de colocar-se à altura dessa história e dos desafios que 
já estamos enfrentando. E mais, que assumam o compromisso de colocarem-se acima 
dos pequenos “interesses” e de rejeitar práticas desagregadoras, que apenas nos dividem 
e enfraquecem. Como sabemos, a atividade de representação e a luta política requerem, 
entre outras atitudes virtuosas, grandeza, responsabilidade, respeito, ousadia, compa-
nheirismo, coragem. Especialmente em tempos difíceis. 

Tempos como os que estamos vivendo em que, por exemplo, conquistas salariais 
estão seriamente ameaçadas; em que, como num Estado policial, a universidade e seus 
administradores são alvos de ataques de setores dos órgãos de controle externo articula-
dos obscuramente com setores da mídia privada, sensacionalista, e com grupos internos 
que se escondem covardemente sob a sombra de minervas isso minervas aquilo; que 
assim, criminosamente, do esgoto onde conspiram, caluniam e disseminam a mentira e 
a desagregação em nossa comunidade, por razões torpes e inconfessáveis. 

Por isso, pensamos, os novos diretores do Sintufrj têm o dever e a enorme responsa-
bilidade de dar continuidade à luta contra a privatização dos HUs e entrada da Ebserh 
na UFRJ; impedir retrocessos; de não sucumbir ao assistencialismo; de combater as ações 
desagregadoras e os métodos espúrios; de defender a universidade pública contra seus 
detratores; de fazer avançar nossa organização coletiva e promover o debate político qua-
lificado. 

Estaremos nas nossas unidades trabalhando e também na luta em defesa da univer-
sidade e da categoria.

Obrigado a todos. Sempre na Luta.
Chapa 1

Companheiros servidores da UFRJ,
Com ousadia, construímos a Chapa 2 e desafiamos os grupos cutistas e 

governistas do movimento sindical na UFRJ, porque entendemos que a repre-
sentação da NOSSA ENTIDADE SINDICAL estava muito aquém de representar a 
categoria. Resolvemos nos unir para resgatar a identidade sindical com auto-
nomia em relação a partidos, governos e reitoria. Visitamos várias unidades (o 
máximo que nossas pernas puderam alcançar!) e tivemos a oportunidade de 
conhecer e dialogar com nossos colegas que atuam com muita dignidade em 
seus locais de trabalho. Algumas vezes foi duro ouvir e ver nos olhos de nume-
rosos colegas o cansaço, a insatisfação, a indignação e o descrédito em relação 
aos rumos do movimento porque percebíamos que eram de nossas vidas que 
estávamos falando. Entretanto, foi muito gratificante observar em vários destes 
olhares a vontade de ousar conosco, o despertar de companheiros(as) que por 
anos não participavam nem mesmo de uma eleição sindical, se fazendo ouvir 
por sua voz, por seu voto. Levamos nossas propostas e a necessidade de cons-
truir um movimento sindical amparado na organização de base e na defesa da 
autonomia sindical.

Agradecemos a confiança dos colegas que acreditaram que quem sabe faz a 
hora e nos honraram com os 924 votos dos quais muito nos orgulhamos, que 
expressam o desejo de uma direção combativa, democrática e de luta. Tivemos 
a maior de todas as vitórias deste processo eleitoral ao resgatar o espírito de 
coletividade e a esperança dos valorosos companheiros da UFRJ!

Entretanto, somos 13.000 sindicalizados em uma eleição com pouco mais 
de 4.000 votos, o que nos lembra da importância de continuarmos na luta,  
mobilizando e despertando companheiros, já há muito, desacreditados da en-
tidade sindical. 

O nosso compromisso não acaba neste pleito eleitoral, pois quem sabe faz 
a hora, e a hora é de mobilização e de luta. Por isso o Sintufrj Vermelho e to-
dos os membros e apoiadores da Chapa 2 seguirão lutando pela representação 
através dos delegados sindicais de base em cada Unidade da UFRJ. Estaremos 
presentes nas assembleias,  passeatas,  atividades em defesa dos HU’s, forta-
lecendo a luta contra a EBSERH e por melhores condições de trabalho, na 
luta pelas 30 horas e pelo enquadramento dos aposentados, na campanha pela 
anulação de Reforma da Previdência, aprovada com votos comprados pelo PT, 
através do chamado “mensalão”, e na defesa intransigente de uma universi-
dade pública, gratuita e de qualidade para todos. 

Infelizmente, não podemos contar plenamente com as chapas 1 e 3 para 
estas lutas, pois fazem parte de centrais sindicais (CUT e CTB) que contrariam 
os interesses dos trabalhadores ao defender propostas e ações do governo Dilma 
que atacam os servidores e privatizam serviços públicos. 

Independente do resultado das eleições, seremos oposição a direção. Por 
isso, mantendo nossa coerência, não apoiaremos nenhuma das duas chapas 
neste segundo turno, pois entendemos que elas possuem o mesmo projeto po-
lítico e sua disputa se resume ao aparato do sindicato.

De nossa parte, continuaremos defendendo integralmente a autonomia da 
UFRJ, por isso lutamos contra todas as formas de privatização e terceirização 
na Universidade, contra as parcerias público-privadas. Por uma universidade 
pública, gratuita e referencialmente democrática e de qualidade! 

Agradecemos a todos que depositaram confiança em nossa chapa!

Ousemos companheiros, porque quem sabe faz a hora!

A CHAPA 2 AGRADECE
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Entre os dias 26 de novembro 
e 1º de dezembro, mais de 300 
vigilantes das instituições públicas 
de ensino superior (Ipes) de todo 
o país se reuniram no auditório 
Professor Benedito Nunes, na 
Universidade Federal do Pará 
(UFPA), para a realização do XXI 
Seminário Nacional de Segurança 
das Ipes, com o objetivo de discutir, 
entre inúmeros pontos, os rumos 
da luta pela implantação do Plano 
Nacional de Segurança, as con-
dições de trabalho e a realização 
de concursos para suprir o grave 
déficit destes profissionais nas 
universidades. 

Da extensa programação cons-
tavam debates e deliberações sobre 
temas como os projetos de lei em 
tramitação no Congresso Nacional 
que dizem respeito aos vigilantes; 
carreira; capacitação; gerencia-
mento de crise; qualidade de vida; 
direitos humanos e segurança; 
legislação e suas contradições na 
segurança das Ipes, como o uso ou 
não do armamento. Na avaliação 
da dirigente do Sintufrj e uma 
das coordenadoras nacionais do 
seminário, Kátia da Conceição, o 
evento foi um sucesso e repercutiu 
bem nas Ipes e até na mídia local 
– um jornal diário do Amazonas 
dedicou uma página ao assunto. 

Insegurança nos 
campi só aumenta
O coordenador nacional do 

seminário, Mozarte Simões, entre-
gou ao reitor da UFPA e presidente 
da Associação Nacional dos Diri-
gentes das Ifes (Andifes), Carlos 
Edilson Maneschy, um dossiê sobre 
inúmeros casos de violência nas 
universidades, inclusive estupros, 
assaltos e assassinatos. O objetivo 
foi mostrar os graves problemas 
que ocorrem nos campi por falta 
de segurança e, com isso, reafirmar 
a necessidade de realização com 
urgência de concurso público para 
contratação desses profissionais. 
Segundo Mozarte, o déficit de 
vigilantes em todo o país está em 
torno de 60%. 

Mozarte informou ao reitor que 
o movimento solicitou ao Minis-
tério da Educação a realização de 
concursos para vigilantes e que o 
ministro, na época Fernando Had-
dad, respondeu que quem deveria 
solicitar o concurso era a Andifes. 

O reitor recebeu ainda do coor-
denador do seminário documentos 
que comprovam que o cargo de vi-
gilante não está extinto e os textos 
dos projetos de lei que beneficiam 
os vigilantes. Entre os quais o que 
foi aprovado no Senado e remetido 

VIGILANTES

Categoria no país quer concurso público e capacitação
Estas deliberações foram aprovadas no XXI Seminário de Segurança das Ipes. O evento expôs 
os perigos que rondam os campi e o déficit de vigilantes nas instituições federais de ensino

GT-Segurança do Sintufrj subsidiará o 
reitor Carlos Levi com argumentos e 
documentos para que seja atendido 
em Brasília na reivindicação pela 
realização de concurso público.   

Relatório final em breve
Depois de concluídos os trabalhados dos grupos, a plenária final no 

dia 30 apreciou as propostas apresentadas. O relatório final – em forma 
de um plano de lutas para o próximo ano –, que ainda está em fase de 
conclusão, será encaminhado à Fasubra e aos reitores. 

Segundo Mozarte, entre as principais deliberações estão à continui-
dade da luta por concursos e capacitação. Foi definido também que a 
Fasubra encampe a luta pela aprovação do PLS 179 (que na Câmara 
ganhou o número de 4247/2012). E que seja convocado o GT Nacional 
de Segurança em março de 2013, em Brasília.

O próximo seminário, em 2013, será sediado pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Por fim, a plenária elegeu a coordenação do 22º 
Seminário Nacional de Segurança das Ipes. O vigilante da UFRJ Antônio 
Gutemberg Alves do Traco foi eleito coordenador da Região Sudeste.

Andifes realizará audiência pública 
A palestra do presidente da Andifes sobre gestão pública foi no dia 30 

de novembro, e na oportunidade os vigilantes buscaram uma posição 
do reitor em relação à realização de concurso público. Mozarte lembrou 
ao reitor que as universidades são autônomas, mas são parte do Estado, 
e nesse sentido não teriam autonomia para chamar concurso público 
para vigilantes, sendo preciso solicitar isso ao governo.

A coordenadora-geral do Sintufrj e vigilante da UFRJ, Noemi de 
Andrade, informou que Carlos Edilson Maneschy se comprometeu a 
promover uma audiência pública na Andifes sobre o tema.

GT-Segurança local vai a Levi
Noemi adiantou que o Grupo de Trabalho  sobre Segurança do Sintufrj 

levará ao reitor Carlos Levi, o dossiê sobre segurança, os documentos que 
comprovam que o cargo não está extinto e as propostas aprovadas no 
seminário. O objetivo, segundo a sindicalista, é subsidiá-lo de informações 
para fortalecer a solicitação que fará a Brasília de realização de concurso 
público para vigilantes. Conforme aprovou o Conselho Universitário.

Segundo Noemi, cinco instituições já realiaram concurso para 
vigilantes com o apoio do MEC, e em algumas delas os aprovados já 
foram chamados.

à Câmara sobre adicionais de risco. 
Por fim, ele apresentou o Plano Na-
cional formulado pelos vigilantes, 
que uniformiza o modo de atuação 
nas universidades federais. O co-
ordenador contou ainda ao reitor 
que o movimento solicitou ao 
Ministério da Educação a realiza-
ção de concursos para vigilantes e 
que o ministro, na época Fernando 
Haddad, lhe respondeu que quem 
deveria solicitar o concurso seria 
a Andifes. 

A situação de insegurança na 
UFRJ foi exemplo na palestra de 
Mozarte (dia 28). Ele mostrou 
aos presentes o documento apro-
vado no Conselho Universitário da 
universidade, em abril, indicando 
a realização urgente de concurso 
público para superar os problemas 
que a cada dia se agravam mais, 
em consequência da falta de vigi-
lantes em número suficiente para 
garantir a tranquilidade nos campi 
por onde circulam, diariamente, 
cerca de 100 mil pessoas. 

Mozarte alertou que há cerca 
de oito meses foi inaugurada uma 
nova modalidade de violência: 
além de invadirem os campi 
para roubar caixas eletrônicos ou 
veículos, bandidos passaram a ex-
plodir os caixas com dinamite. No 
campus florestal da Universidade 
de Viçosa uma policial militar foi 
morta, há um mês e meio, em 
frente a uma agência bancária. 

“Nós sabemos que a atividade-

fim da instituição é ensino, 
pesquisa e extensão. Mas para a 
universidade atingir esse objetivo 
tem a atividade meio, e um dos 
pontos estratégicos é a segurança. 
Como terceirizar e não realizar 
concursos numa área estratégica? 
É inconcebível”, pondera Mozarte.

Segundo Mozart, o presi-
dente da Andifes ficou boquia-
berto diante das revelações e da 
documentação. 

TREZENTOS delegados garantiram um debate substancioso no seminário 

CARLOS Maneschy recebe documentos de Mozarte Simões

Fotos: Divulgação
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cultura

O ano se encerra com a UFRJ envolta numa onda 
de denúncias sobre má gestão veiculadas pela Rede 
Globo. Dirigentes como o ex-reitor Aloísio Teixeira, o 
atual Carlos Levi e funcionários da universidade foram 
envolvidos. Mas Carlos Levi, ao fazer um balanço dos 
12 meses em que está à frente da universidade, se diz 
convicto de que a união da comunidade universitária 
afasta qualquer clima de incerteza diante do futuro da 
instituição. Ele acredita que a UFRJ sairá ainda mais 
fortalecida de todo esse episódio.

Carlos Levi informa também que a discussão sobre 

ENtrEVISta

Ebserh continua nos planos da Reitoria

Jornal do Sintufrj – O se-
nhor ainda corre o risco de 
ser afastado? 

Carlos Levi – Apresentei-me 
voluntariamente ao juiz da 28ª Vara de 
Justiça Federal do Rio de Janeiro, pois 
ainda não fui notificado oficialmente 
da ação. Nessa reunião, fui informado 
de que a ação seria avaliada com os cui-
dados e sensibilidade exigidos pelo caso. 
Estamos tranquilos e confiantes de que 
o juiz saberá compreender os argumen-
tos apresentados pela universidade, não 
havendo, portanto, qualquer motivo 
que justifique o afastamento do reitor. 
A nossa argumentação em defesa do 
contrato com o Banco do Brasil refor-
ça o que já repetimos publicamente 
diversas vezes, com total respaldo de 
diversos especialistas e autorização 
dos nossos conselhos superiores: nos 
pautamos pela legalidade das relações 
com a Fundação José Bonifácio (FUJB). 
Importante destacar que a minuta do 
contrato teve o competente parecer fa-
vorável de nossa Procuradoria Federal, 
à época. O contrato foi, portanto, ainda 
em 2007, firmado com total amparo 
legal, tendo como base a legislação 
disponível à época. 

JS – A UFRJ encerrará 2012 
com tranquilidade? 

Carlos Levi – A transparência 
e demonstração da posição da uni-
versidade em relação às insinuações 
descontextualizadas nos parecem 
ser os principais mecanismos para 
reduzir e afastar o sentimento de in-
tranquilidade. A rigor, tenho observado 
na UFRJ um clima de forte coesão 
e manifestações em defesa de nossa 
integridade institucional e de firme re-
púdio às tentativas de prejudicar a nossa 
imagem. Esse clima deve se sobrepor a 
qualquer sensação de incerteza e estou 
firmemente convicto de que a decisão 
da Justiça refletirá essa unidade interna 
e produzirá maior segurança jurídica 
também para as demais universidades 
federais do país, que possuem mecanis-
mos semelhantes de administração, 
apoiadas pelas suas fundações de apoio. 

Importante observar que está em 
pauta uma questão que não é exclu-
siva à UFRJ e, por isso, temos recebido 
manifestações de apoio e solidariedade 
de outras instituições de ensino e de 

a contratação ou não da Empresa de Serviços Hospita-
lares (Ebserh) será amadurecida a partir de 2013. Ele 
reafirma que a última palavra será do Conselho Uni-
versitário. Em relação a 2012, destaca como conquista 
o processo permanente de seleção de professores e 
técnicos-administrativos. 

O reitor finalizou a entrevista anunciando a publica-
ção de edital para seleção de 150 docentes ainda este 
ano e a abertura de até 200 novas vagas de técnico-
administrativo em 2013. Levi conversou com o Jornal 
do Sintufrj por e-mail no dia 6 de novembro.

suas representações, preocupadas com 
um debate qualificado sobre o uso de 
suas fundações de apoio. Acredito que 
a mobilização que tem ocorrido em 
diversas instâncias da universidade, 
explicitando apoio e dando respaldo às 
ações adotadas pela Reitoria, constitui 
a melhor forma de demonstrar a força 
dos nossos argumentos. A existência de 
um manifesto de solidariedade, assina-
do por tantos membros da comunidade 
é uma demonstração inequívoca de 
que a universidade está mais unida 

do que nunca em sua defesa. Minha 
convicção é de que a UFRJ sairá mais 
fortalecida deste episódio.

JS – Sobre a Ebserh, qual a 
perspectiva da UFRJ? 

Carlos Levi – A última palavra 
sobre contratação da Ebserh virá de 
nosso Conselho Universitário, após 
um debate qualificado e bem instruído 
sobre o assunto. Representantes da em-
presa visitaram nossos hospitais, a fim 
de produzir um levantamento diagnós-
tico e identificar suas potencialidades e 

necessidades. Por enquanto, não temos 
definida ainda uma proposta mais 
concreta para qualquer dos nossos hos-
pitais. Após a definição dessa proposta, 
teremos todas as condições de embasar 
nossas dúvidas e questionamentos. Essa 
discussão deverá ser amadurecida a 
partir do início de 2013, quando tere-
mos oportunidade de discutir melhor 
e nos esclarecermos sobre as diferentes 
visões sobre a Ebserh.

 JS – Qual o balanço que 
o senhor faz de 2012 e o que 

esperar em 2013? 
Carlos Levi – Completamos um 

ano de gestão e considero que houve 
várias conquistas. Apesar da greve longa 
que certamente afetou o ritmo e as 
possibilidades de realizações, estamos 
encerrando 2012 com todas as contas 
da universidade em dia e um trabalho 
de equipe marcado pela seriedade e 
empenho.

Iniciamos um plano de ação para 
implementarmos um sistema integra-
do de gestão, que irá dinamizar todos 
os processos de compras, licitações, 
controle de gastos, materiais e pessoal. 
Isso será chave para garantirmos ainda 
mais transparência e eficiência da 
nossa administração. 

Na área de recursos humanos, 
a Pró-Reitoria de Pessoal resgatou 
a prática das reuniões periódicas 
com as seções de pessoal das nossas 
unidades acadêmicas, num diálogo 
franco, e consolidamos um processo 
permanente de seleção de docentes e 
técnicos-administrativos. 

Está previsto o lançamento de 
edital para seleção de mais de 150 
docentes para concursos referentes às 
vagas de expansão da universidade, 
ainda esse ano, para o Rio. 

No início de 2013, há previsão para 
abertura de até 200 vagas de técnico-
administrativos, nos mais diferentes 
cargos, níveis superior e médio. São 
ações sobre as quais nos debruçamos 
este ano e que, em sua grande parte, 
irão se consolidar em 2013. 

Uma de nossas realizações re-
centes foi a licitação para reforma 
geral da Residência Estudantil, 
obra aguardada com enorme 
ansiedade pelos nossos alunos há 
muito tempo. Dedicamos atenção 
especial ao nosso campus em 
Macaé, onde o curso de medicina 
passou por dificuldades, que vêm 
sendo resolvidas, com todos os 
necessários encaminhamentos 
devidamente traçados. Nesse caso, 
o apoio da prefeitura do município 
foi estratégico e fundamental. 

Na área de pós-graduação, alcan-
çamos a marca de 100 cursos stricto 
sensu, sempre com o reconhecimento 
da sociedade por sua qualidade e 
contribuição para o país. 

Foto: Emanuel Marinho

CARLOS Levi 



CONSCIÊNCIA NEGRA

A Secretaria de Combate ao 
Racismo da CUT-RJ, encerrando 
as comemorações do Mês da 
Consciência Negra, promoveu, 
dia 28 de novembro, o colóquio 
“Reflexões sobre os avanços das 
políticas afirmativas para a po-
pulação negra”. No evento, com 
participação de representantes 
de várias organizações do movi-
mento negro, houve o anúncio 
e a apresentação do projeto da 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) “A Rota do 
Escravo” para o Rio de Janeiro.

O projeto da Unesco, lança-
do em 1994, tem como um dos 
principais objetivos elaborar um 
guia conceitual e metodológico 
dirigido aos gestores culturais, 
para facilitar a instalação de 
turismo de memória em torno 
dos sítios, lugares, monumentos 
e museus ligados ao tráfico ne-
greiro e à escravidão. O debate 
promovido pela CUT, segundo 
Glorya Ramos, do Instituto 
Sindical Interamericano pela 
Igualdade Racial (Inspir), busca 
exatamente desenvolver no Rio de 
Janeiro esse projeto, não sob uma 
ótica comercial, mas sob a ótica 
de preservar a história da presença 
negra no Brasil.

“Cada estado, com apoio 
da Fundação Palmares, pode 
mapear seus sítios arqueológi-
cos. E nós queremos que sejam 
considerados sítios os locais que 
tenhamos comprovada a pre-
sença negra, como quilombos, 

“A luta pela 
igualdade racial 
está muito 
aquém do que 
a gente precisa 
e entende. É 
posição da CUT 
a afirmação 
do direito de 
igualdade 
para todos. 
Continuamos 
essa luta e 
queremos 
avançar.” 

Darby Igayara

debate políticas afirmativas e 
apresenta projeto da UnescoCUT
engenhos, terreiros de candomblé, 
etc. Que o Rio mapeie seus sítios 
arqueológicos e que se privilegie os 
pesquisadores negros. Estamos fa-
lando dos primeiros trabalhadores 
do Brasil e os que construíram tudo 
o que temos hoje, mas que nunca 
foram reconhecidos. Então, esse é o 
motivo de trazermos esse projeto da 
Unesco, principalmente quando se 
descobre atrás do prédio da CUT o 
sítio arqueológico Cais do Valongo. 
O mundo está de olho nele e não 
podemos deixar virar um folclore, 
e de tempos em tempos irmos lá 
fazer batucada”, declarou Glorya.

Racismo
Na mesa de abertura o se-

cretário de Igualdade Racial da 
CUT-RJ, Antonio Barbosa, disse 
que o objetivo da Central é o de 
aprimorar o debate em torno do 
racismo e levá-lo para o meio 
do povo. “Os negros continuam 

oprimidos e temos de mudar 
isso. E essa mudança é através 
da educação, da nossa luta e da 
conscientização. Nós temos uma 
grande responsabilidade nisso, e 
que passa também pela questão 
da empregabilidade. Queremos 
também ser atores na sociedade e 
queremos demonstrar o valor que 
o negro tem”. 

Fizeram também suas consi-
derações Glorya Ramos, que já foi 
secretária de Igualdade Racial da 
CUT, o presidente da Central Darby 
Igayara, o superintendente de 
Promoção da Igualdade Racial do 
Estado do Rio de Janeiro, Marcelo 
Dias, e a presidente do Conselho 
Municipal de Defesa do Direito 
do Negro, Dulce Vasconcelos. O 
presidente da CUT em sua fala re-
afirmou o compromisso da Central 
em combater o racismo. “A luta 
pela igualdade racial está muito 
aquém do que a gente precisa e 

entende em termos de igualdade. 
É posição da CUT a afirmação do 
direito de igualdade para todos. 
Por isso temos de intensificar essa 
luta. Não é tarefa fácil, mas con-
tinuamos e queremos avançar.”

A segunda mesa de debate 
tratou do projeto da Unesco. 
Nela foi discutido também o 
sítio arqueológico recentemente 
descoberto no Rio de Janeiro, o 
Cais do Valongo, e o seu des-
tino. Participaram desta mesa 
Benedito Sérgio, do Instituto de 
Pesquisas das Culturas Negras 
(IPCN), Paulo Roberto dos 
Santos, presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos do Negro, 
e Cláudio Honorato, do Instituto 
Pretos Novos. Benedito Sérgio 
apresentou o projeto da Unesco 
sob o prisma do interesse do 
movimento negro, e Cláudio 
Honorato explicou a origem e 
a história do Cais do Valongo.

Cais do Valongo
No Rio de Janeiro, nos úl-

timos anos, foram descobertos 
sítios arqueológicos que contam 
a história da escravidão no Bra-
sil. Um desses sítios é o Cais do 
Valongo, na zona portuária do 
Rio, recentemente descoberto 
com as escavações para as obras 
do projeto Porto Maravilha. 

O cais faz parte do sítio 
arqueológico do Valongo, 
que na verdade foi um bairro 
inteiro de compra e venda de 
escravos. O debate em torno 
deste sítio arqueológico tem 
sido intenso. A Fundação Pal-
mares quer tornar o Cais do 
Valongo patrimônio histórico 
da humanidade e o movimento 
negro, preocupado com o viés 
comercial, quer garantias da 
preservação da memória da 
história e da cultura negra.

O Valongo, segundo o his-
toriador Claúdio Honorato, do 
Instituto Pretos Novos, tem uma 
importância histórica e cultu-
ral muito valiosa.  “O Valongo 
é uma síntese da história do 
Brasil. É a história do Brasil 
com uma dimensão menor, mas 
que se expande porque desse 
cais, desse mercado, foi enviada 
população escrava para o Brasil 
inteiro. Então é o grande centro 
irradiador dessa cultura. Essa é 
a sua importância. O mercado 
do Valongo foi o maior mercado 
de escravos não só das Américas, 
do mundo, a primeira rota do 
século 19”, revelou.CLÁUDIO Honorato GLORYA Ramos ANTÔNIO Barbosa

MESA do evento, da qual o presidente da CUT, Darby Igayara (camisa azul e branca), participou, e parte do auditório

Fotos: Emanuel Marinho


