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Categoria conquista Centro de Convivência

II Seminário de 
Aposentados e Pensionistas

Será realizado nos dias 8 e 9 de maio, na 
cidade de Vassouras, no Estado do Rio de Janei-
ro, o II Seminário de Formação e Integração 
Social dos Aposentados. O evento faz parte da 
carta-compromisso de campanha da direção 
Unidade na Luta de promover o resgate dos 
aposentados e pensionistas para a luta político-
sindical na universidade. 

I Encontro de Caravaneiros 
Paralelamente ao seminário de aposentados 

e pensionistas, ocorrerá  também na cidade de 
Vassouras o I Encontro de Formação e Organização 
de Caravaneiros do Sintufrj, dia 9 de maio. São 90 
participantes.

Cursos de Capacitação do Sintufrj: ainda há vagas. Procure o Sindicato.

No dia 29 de abril, o reitor Carlos Levi 
e o pró-reitor de Extensão e presidente do 
Comitê Técnico do Plano Diretor da UFRJ, 
Pablo Benetti, entregaram à direção do 
Sintufrj a ata confirmando a cessão do 
espaço físico para construção do Centro 
de Convivência dos Trabalhadores da 
Universidade. Um sonho que se torna 
realidade depois de anos de muita luta 
por essa conquista. 

A área fica ao lado do campo da Pre-
feitura Universitáia. Página 5

Assembleia 
geral estatutária 
Segunda-feira, dia 11 de maio, às 
10h, em primeira convocação, e às 
10h30, com qualquer quórum. Local: 
subsede sindical no HU. Pauta: 
Encaminhamentos do relatório da 
comissão referente à gestão 2010-
2012.Pela terceira vez o Espaço Saúde do Sintufrj,  

inaugurado em 2006  –  e que agora se tornou Es-
paço Saúde do Trabalhador –, passa por reformas 
de expansão. A primeira foi realizada em 2008, 
a segunda em 2009 e a terceira inaugurada no 
dia 29 de abril, com festa no Espaço Cultural do 
Sindicato. Página 4 

Novo Espaço de Saúde do Trabalhador

Sintufrj promove jogo de futebol, no campo da Prefeitura 
Universitária, em comemoração ao 1º de Maio                            

1ª de Maio: 
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SEMANA DO TRABALHADOR

A promoção da saúde bucal 
foi uma das atividades centrais 
de mais uma edição da Semana 
do Trabalhador promovida pela 
Pró-Reitoria de Pessoal, Coorde-
nação de Políticas de Saúde do 
Trabalhador (CPST) e Faculdade 
de Odontologia, com o apoio do 
Sintufrj. O evento, que começou na 
segunda-feira, dia 4, irá até sexta-
feira, dia 7, no Espaço Cultural do 
Sindicato e na sala 528 da Reitoria. 
A programação consta de palestras 
e ações de orientação e prevenção 
à saúde, apresentação multimídia e 
distribuição de kits aos trabalhado-
res e seus dependentes, e aos  alunos 
da Escola de Educação Infantil da 
UFRJ e da Escola Municipal Tenente 
Antônio João, no Fundão.

De olho na saúde bucal e na higienização das mãos
A subcoordenadora institucio-

nal da CPST, Larissa Baruque, o 
presidente do Conselho Regional 
de Odontologia, Outair Bastazini, 
o pró-reitor de Pessoal (PR-4), 
Roberto Gambine, a coordenadora 
do Curso de Especialização de 
Odontologia em Saúde Coletiva 
e da Família da Faculdade de 
Odontologia, Sônia Groisman, e o 
coordenador-geral do Sintufrj Cel-
so Procópio compuseram a mesa 
de abertura na manhã do dia 4.

Orientações
Outair Bastazini manifestou 

todo apoio à iniciativa e disse 
que a saúde bucal é essencial: “O 
trabalhador tem que ter saúde para 
poder produzir.” Também chamou 

Palestra, atendimento e Odontomóvel

Higienização das mãos 

Programação
Dia 6 - Espaço Cultural do Sintufrj
10h – Palestra sobre Aposentadoria e Envelhecimento, com Myrian Cardoso.
10h às 16h – Atendimento às gestantes com orientações de prevenção e pro-

moção à saúde. Avaliação de atividades de cárie no Odontomóvel.

Dia 7 - Reitoria
10h – Palestra sobre Postura no Trabalho e Lombalgia, com a fisioterapeuta 

Samanta Alegria (sala 528).
10h às 16h – Atendimento às gestantes com orientações de prevenção e pro-

moção à saúde. Avaliação de atividades de cárie no Odontomóvel.
- Escola de Educação Infantil da UFRJ e Escola Municipal Tenente An-

tônio João
- Apresentação multimídia e orientações de promoção à saúde bucal, com 

distribuição de kits de escovação dental e higienização das mãos.

a atenção para a necessidade de 
prevenção das doenças.

O pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, ressaltou a importância 
das iniciativas de promoção à saú-
de em conjunto com a Faculdade 
de Odontologia e reafirmou que 
o propósito da PR-4 é construir 
ações de prevenção e consolidar 
iniciativas como esta. 

Sônia Groisman explicou que 
uma das frentes da Faculdade de 
Odontologia é a promoção da saú-
de: “Vamos realizar a avaliação de 
risco do desenvolvimento de cáries, 
levantar necessidades e trabalhar 
a orientação.” 

A profissional disse que haverá 
também palestras na Escola de 
Educação Infantil e na Escola 

Municipal Tenente Antônio João; 
atendimento a gestantes, com 
distribuição de livros sobre higiene 
dental para elas, o bebê e as crian-
ças, e de kits de higiene bucal com 
pasta de dentes, escova e sabonete. 

O kit, informou Sônia, envolve 
o conceito da importância de es-
covar os dentes e também de lavar 
as mãos. Sônia lembrou que 5 de 
maio é o Dia Mundial da Higiene 
das Mãos, e disse que 80% das 
infecções podem ser prevenidas 
pela lavagem das mãos.

Viabilização
Segundo o coordenador-geral 

do Sintufrj Celso Procópio, o Sin-
dicato ajudou a montar a estrutura 
necessária para o atendimento 

às pessoas. “A entidade tem que 
fazer política, mas também atuar 
na promoção da saúde. Esta ges-
tão está cumprindo esse papel”, 
afirmou. 

Para a coordenadora-geral 
Carmen Lucia, o evento é im-
portante não apenas pelo aspecto 
da prevenção, mas também por 
demonstrar a importância da 
profilaxia. “Muitas pessoas não 
têm consciência de que a saúde 
começa não apenas pela higiene, 
mas pela alimentação. Vários 
processos infecciosos começam 
por uma dentição errada, por 
exemplo. O tratamento dos den-
tes é importante como prevenção 
da saúde. O sorriso é tudo”, 
observou.

Os palestrantes e organizadores chamaram a atenção 
para outro elemento importante de promoção de saúde, 
cuja campanha internacional é marcada justamente 
pelo dia 5 de maio: a higienização das mãos, voltada 
principalmente para os profissionais de saúde.

As mãos são o principal veículo de transmissão de 
micro-organismos de um indivíduo para o outro. O hábito 

de lavar as mãos com água e sabonete é simples e eficaz, 
na verdade a principal medida de prevenção de infecções 
e doenças e importante para a saúde comunitária.

O hábito, segundo o site do Instituto de Microbiologia 
da UFRJ, pode salvar mais vidas que vacinas ou inter-
venção médica, reduzindo mortes por diarreia em 50% 
e mortes por infecções respiratórias e agudas em 25%. 

“Padrão de consumo de álcool entre os tra-
balhadores” foi o tema da primeira palestra do 
evento com a enfermeira Riany Brites. Em segui-
da, a dentista angolana Cristiane Lopes Miguel, 
que cursa especialização em Saúde Coletiva e 
da Família na Faculdade de Odontologia, falou 
sobre saúde bocal para gestantes.

Riany, uma das responsáveis pelo programa 
de Promoção e Educação de Saúde da CPST para 
problemas relacionados ao uso, abuso e depen-
dência de tabaco e álcool, detalhou aspectos 
referentes ao uso do álcool no Brasil e no mundo, 

conceito de dose-padrão e meios de aferição do 
uso do álcool, com a proposta de conscientizar 
o público sobre o quanto se está consumindo 
de bebidas alcoólicas e as conse-quências para 
o organismo.

Ela produziu um estudo em 2012 que 
demonstrou que 12,7% de 322 pessoas que 
procuraram a CPST entre maio e julho daquele 
ano faziam uso considerado nocivo de álcool. O 
uso nocivo pode ser, segundo ela, até pior do que 
o de risco ou dependência. Pode causar danos 
neurológicos, gástricos, intestinais e até câncer.

MESA: Larissa Baruque, 
Outair Bastazini, Roberto 
Gambine, Sônia e Celso 
Procópio, coordenador-geral 
do Sintufrj

RIANY Brites

LARISSA Baruque, Roberto 
Gambine, Outair Bastazini, 
Sônia e os coordenadores-
gerais Carmen Lucia e 
Celso Procópio

CRISTIANE Lopes Miguel

Nota de pesar 
Com tristeza informamos o falecimento 

da servidora Fátima Ercília Barbosa, 54 anos, 
ocorrido no dia 16 de abril. A companheira era la-
boratorista do Instituto de Biologia e trabalhava 
na UFRJ desde 1987. Deixa marido e uma filha.
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carreira
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CIS não é realidade na maioria das universidades
Esta foi a constatação da delegação do Sintufrj no III Encontro Regional Sudeste das CIS

O Sintufrj enviou delegação para 
participar do III Encontro Regional 
Sudeste das Comissões Internas de 
Supervisão (CIS) do Plano de Car-
reira dos Cargos Técnico-Adminis-
trativos em Educação (PCCTAE), 
realizado entre os dias 14 e 16 de 
abril, na Universidade Federal de 
Minas Gerais. O objetivo do evento 
foi discutir os problemas enfrentados 
pelas CIS nas universidades e infor-
mar sobre as conquistas em relação 
a sua  estrutura.

A delegação do Sintufrj – com-
posta pelos coordenadores Nivaldo 
Holmes (ex-integrante da CIS-
UFRJ), Ana Célia Silva e Márcia Far-
raia e por Ana Lúcia Santos (base) – 
lamentou que até hoje, após 10 anos 
da instituição do plano de carreira, 
não existam comissões estrutura-
das na maioria das universidades, 
a exemplo da UFRJ. Atualmente, a 
universidade não tem  comissão elei-
ta e nunca teve um local específico 
para seus integrantes atuarem.

Das propostas encaminhadas no 
encontro constam: Parcerias para 
ajudar os servidores das instituições 
a eleger suas CIS; Racionalização 
dos cargos e cartilha padronizada 
da CIS. Outros temas, além da CIS, 
foram  discutidos pelas delegações, 
tais como: Gestão do Trabalho, Assé-
dio Moral e Institucional e Mestrado 
Profissional.

Tarefas das CIS
De acordo com a Lei nº 

11.091/2005, que instituiu o  
PCCTAE, cada instituição federal de 
ensino superior (Ifes) deveria criar 
sua Comissão de Enquadramento de 
Pessoal. Já o Decreto nº 5.707/2006 
definiu as Políticas e Diretrizes para 
o Desenvolvimento de Pessoal, como 
também a composição da CIS – que 
fiscalizaria a implementação do 
PCCTAE nas universidades.

Todas as instituições deveriam 
ter sua CIS com eleição a cada três 
anos. As comissões seriam formadas 
por servidores técnico-administrati-
vos, que  ficariam responsáveis pela 
implantação do PCCTAE  e em  au-
xiliar a área de pessoal, apresentar 
propostas e fiscalizar se a elaboração 
e a execução do plano de desenvol-
vimento dos cargos e os programas 
de capacitação e qualificação esta-
vam sendo implantados pelas Pró-
Reitorias de Pessoal. A minuta do 
PCCTAE instrui que esses programas 
deveriam estar prontos até março de 
2015. 

Na UFRJ, a concepção da CIS foi 
em 2005, mas ela nunca foi estrutu-
rada. Não havia sala adequada para 
os integrantes trabalharem, equipa-
mentos (incluindo mobiliário) e do-

cumentos. A Administração Central 
da UFRJ ignorou a CIS. Os eleitos 
foram se desestimulando, e quando 
o mandato deles expirou não houve 
nova eleição, porque a Reitoria não 
organizou o processo.

“Nós tentamos de muitas ma-
neiras trabalhar. Mas não tínhamos 
estrutura nenhuma. Fazíamos nossas 
reuniões na antessala do Conselho 
Universitário. Não havia local para 
guardar os documentos. Não houve 
apoio da Reitoria, e assim muita gen-
te foi saindo, desestimulada”, contou 
o coordenador de Administração e 
Finanças do Sintufrj, Nivaldo Holmes,  
um dos integrantes da única CIS que 
chegou a existir na UFRJ. 

Esclarecimentos 
“Vimos que algumas institui-

ções já conseguiram créditos com a 
CIS, mas praticamente em todas elas 
os problemas são uniformes, como, 
por exemplo, dificuldades no acesso 
aos setores e documentos. O desafio 
cotidiano para desempenhar seu pa-
pel (integrantes da CIS) é constante e 
tem favorecido a alienação e a limi-
tação do crescimento pessoal, profis-
sional e institucional dos servidores”, 
avalia Ana Lúcia Santos. 

Segundo ela, os relatos do en-
contro foram muito importantes 
para que os servidores possam dis-
cutir o que está acontecendo hoje no 
enfrentamento dos setores públicos 
com o governo. “Discutimos a va-
lorização da carreira, e o Congresso 
Nacional faz o inverso, destruindo a 

carreira dos servidores com o projeto 
de terceirização no serviço público”, 
avaliou Ana Lúcia.

A delegação do Sintufrj consta-
tou que, por não haver CIS nas uni-
versidades, os servidores não sabem 
da sua importância e da necessidade 
de sua existência. Assim, não têm 
nem como exigir eleições e estru-
turação. Segundo os integrantes da 
delegação, os servidores têm de saber 
que a CIS tem o papel de fiscalizar 
o andamento dos projetos e das pro-
postas de implantação dos cursos 
de capacitação e qualificação pelas 
Pró-Reitorias de Pessoal. Na UFRJ 
isso não tem sido feito. Os próprios 
cursos abertos de qualificação não 
são amplamente divulgados e os 
que existiram não foram reabertos 
depois da primeira turma.

“Muita gente não tem conheci-
mento de seu cargo e não sabe ou 
não entende a CIS. Tem funcionário 
com qualificação superior ao cargo 
e não entrega o certificado. Não sabe 
dos seus direitos. Vamos procurar fa-
zer uma campanha para esclarecer 
tudo isso. Por exemplo, muitos não 
sabem seu nível de capacitação e 
tempo de serviço. Isso está no con-
tracheque. A letra é o nível de capa-
citação, o funcionário pode ir até o 
quatro. Já o número se refere ao tem-
po de serviço: I 12 significa primeiro 
nível de capacitação e 12 anos de 
serviço”, esclareceu a coordenadora 
de Educação, Cultura e Formação 
Sindical do Sintufrj, Ana Célia Silva.

“O que me chamou atenção foi 

que, apesar das dificuldades, tem 
universidade com CIS estruturada e 
funcionando muito bem. E a UFRJ, 
a maior universidade federal do país, 
não tem sua CIS”, disse a coordena-
dora de Administração e Finanças, 
Márcia Farraia.

Documento 
O documento levado ao encon-

tro pela delegação do Sintufrj expõe 
objetivamente a importância da CIS 
para os técnicos-administrativos em 
educação: 

 “A lei é muito clara. Todas as Ifes 
devem eleger a CIS. A comissão é um 
direto dos servidores e não se pode 
deixar que esse direito seja ignorado 
e posto de lado em função de outros 
interesses. Os servidores precisam sa-
ber o impacto da CIS na instituição. 
Temos que procurar saber por que a 
UFRJ não tem CIS. Por que não há 
eleição. Se a Reitoria não tem tempo 
para planejar a eleição, o Sindicato 
pode providenciar a eleição entre os 
servidores e a Reitoria publicar o re-
sultado final.   

Os servidores precisam se cons-
cientizar da necessidade da CIS e 
reivindicá-la. Eles podem fazer algo 
por si mesmos e pelos seus depen-
dentes, por que ao se qualificarem e 
se capacitarem estarão aumentando 
sua autoestima, seu nível na escala 
padrão, o seu salário com as perdas 
na aposentadoria e ajudarão seus 
dependentes através de seu desenvol-
vimento profissional”. 

A importância da CIS se dá tam-

bém no quesito fiscalização. Por 
exemplo: os cursos de qualificação, 
que se referem à educação formal, 
só serão conquistados através da 
CIS. Sobre esse item, o documento 
da delegação alerta: “Isso com o 
desenvolvimento dos trabalhos com 
a PR-4, com o apoio dos servidores 
que lá trabalham e do Sindicato, 
e com a cobrança da Reitoria pela 
implantação e a melhor divulgação 
dos cursos”.

Cursos 
De acordo com os integrantes 

da delegação, a PR-4 e o Sintufrj 
estão oferecendo cursos de capa-
citação aos servidores. No entanto, 
muitos não têm acesso ou não sa-
bem procurar na internet. A PR-4 
divulga na sua página on line uma 
listagem dos cursos, embora não 
abranja todas as áreas. O Sintufrj, 
por sua vez, tem se empenhado 
mais, montado cursos de capacita-
ção e divulgado amplamente.

A importância da CIS se dá 
também no quesito fiscalização. 
Por exemplo: os cursos de qua-
lificação que se referem à educa-
ção formal só serão conquistados 
através da CIS. Sobre esse item 
o documento da delegação aler-
ta: “Isso com o desenvolvimento 
dos trabalhos com a PR-4, com 
o apoio dos servidores que lá 
trabalham e do Sindicato, e com 
a cobrança da Reitoria pela im-
plantação e a melhor divulgação 
dos cursos.”

NIVALDO Holmes, ex-integrante da CIS-UFRJ ANA Célia 

ANA Lúcia Santos MÁRCIA Farraia
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comemoração
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Categoria celebra o novo Espaço Saúde do Trabalhador
Expansão física, estúdio de pilates, reflexologia podal, cozinha nova e muitos 
projetos para o futuro próximo, assim como profissionais e espaço regularizados

A inauguração do novo Espaço 
Saúde do Trabalhador, dia 29 de 
abril, foi celebrada no Espaço Cul-
tural do Sintufrj com muita festa. 
Dessa vez compareceram – além de 
coordenadores do Sintufrj, alunos, 
equipe de professores e fisioterapeu-
tas do Espaço Saúde, sindicalizados 
ativos e aposentados, ex-diretores de 
Esporte e Lazer da gestão de 2006, 
entre outros ilustres companheiros 
– o reitor Carlos Levi, o pró-reitor 
de Extensão e presidente do Comitê 
Técnico do Plano Diretor, Pablo Be-
netti, o prefeito da UFRJ, Ivan Car-
mo, e representantes do Conselho 
Regional de Educação Física.

Rebatizado como Espaço Saúde 
do Trabalhador, as antigas instala-
ções oferecem agora à categoria 
estúdio de pilates, sala mais am-
pla para a  prática de RPG, que foi 
equipada com tatames, e uma sala 
ampliada para as aulas coletivas de 
ginástica localizada, alongamen-
to, jump, step, dança, entre outras 
atividades físicas. Na reforma, o Es-
paço ganhou uma ampla cozinha-
copa. O bom gosto da decoração 
completa o cenário, preparado para 
pôr em forma qualquer pessoa. 

Mas as mudanças não param 
por aí: uma nova terapia está sen-
do oferecida entre as várias já bem 
conhecidas dos frequentadores do 
Espaço: a  reflexologia podal. Para 
o futuro, está nos planos da coorde-
nadora administrativa, Carla Nas-
cimento, acupuntura, treinamento 
funcional e circuito na Praia Ver-
melha e no Museu Nacional.

Agradecimentos  
Carla Nascimento anunciou 

que agora a academia e seus pro-
fissionais estão  regularizados, com 
inscrição no Conselho Regional de 
Educação Física.  Na festa, ela apre-
sentou a equipe e agradeceu a cada 
um deles a dedicação e comprome-
timento com o trabalho desenvol-
vido. Um agradecimento especial 
foi feito também à atual gestão do 
Sintufrj e a ex-coordenadores que 
ajudaram na construção do Es-
paço Saúde, como Jorge Ignácio, 
Antonio de Assis, Edmilson Gomes, 
Rubens Morais e Ivanir Santorio. 
Não foram esquecidas as parcerias 
com o Instituto de Nutrição Josué 
de Castro da UFRJ, no projeto Saúde 
na Medida Certa, e a Pró-Reitoria 
de Pessoal (PR-4), que liberou os 
exames laboratoriais no Instituto 
de Puericultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG) para os par-
ticipantes do programa. Por fim, 
emocionada, Carla declarou: “Nos 

valorizar os profissionais, que antes 
nem carteira assinada tinham. Por 
isso fortalecemos o Espaço Saúde.”  

Em seguida, Assis deu a palavra 
a dois diretores que foram os prin-
cipais responsáveis pelo projeto do 
Espaço Saúde, o ex-coordenador 
de Esporte e Lazer Jorge Ignácio e o 
atual, Jorge Pierre.

“Foi muita briga para termos 
esse espaço para o sindicalizado. 
Nossa ideia é ampliar cada vez 
mais. Tem outras unidades fora do 
Fundão que merecem um espaço 
como esse”, disse Jorge Pierre, que 
fez um agradecimento especial à 
equipe: “Os professores dão seu co-
ração e a alma para vocês, e nin-
guém melhor que vocês mesmos 
para saber disso. Vocês, alunos, são 
muito importantes, e devem ser 
multiplicadores. Chamar os colegas 
para fazer parte desta família que é 
o Espaço Saúde”. 

Jorge Ignácio declarou sua feli-
cidade com a ampliação do projeto. 
“Fico muito feliz, e sabendo que 
está servindo a todos os sindicali-
zados. Fico feliz pela equipe, pela 
Carla, que é uma das suas ideali-
zadoras, pelas direções que vieram 
mantendo o trabalho e investindo. 
Fico feliz pelos alunos. Vamos usu-
fruir deste espaço a partir de hoje”, 
convidou aos presentes.

As representantes do Conselho 
Regional de Educação Física Ana 
Cristina Ferreira e Beatriz Pasana 
parabenizaram a gestão pela valo-
rização profissional da equipe. To-
dos foram devidamente registrados 
e tiveram suas carteiras de trabalho 
assinadas. “Parabéns. A equipe é de 
excelência e sucesso”, declarou Ana 
Cris. 

Para os sindicalizados está tudo 
muito bom.  “Foi a melhor coisa 
que o Sindicato fez nesse tempo 
todo. Não só pelo Espaço Saúde, 
mas também por oferecer mais 
alternativas aos sindicalizados. A 
Carla coordena isso aqui perfeita-
mente. Aliás, todas as ideias concer-
nentes ao Espaço Saúde são perfei-
tas”, disse José Luiz, da Diseg.

Números
Os dados estatísticos do trabalho 

realizado pela equipe entre 2011 e 
2014, apresentados por Carla, confir-
mam o sucesso do empreendimento. 
Foram 15.978 atendimentos reali-
zados nas terapias. Nos três anos de 
existência, 2.765 sindicalizados uti-
lizaram um dos serviços oferecidos 
(entre terapias e atividades físicas). 
Atualmente estão matriculados 339 
sindicalizados.

FRANCISCO de Assis abre em nome da direção sindical a comemoração pela expansão do 
Espaço Saúde do Trabalhador, ladeado por companheiros dirigentes e da equipe do Espaço

COORDENADORES Unidade na Luta e equipe profissional do Espaço Saúde do Trabalhadores

COORDENADORES sindicais Jorge Pierre, Nivaldo Holmes 
e Márcia Farraia, e Carla cortam a fita das novas instalações 

JORGE Pierre, coordenador 
de Esporte e Lazer

dá uma motivação enorme a sa-
tisfação que as pessoas sentem ao 
utilizar nos serviços. Muito obri-
gada por vocês tirarem a gente da 
nossa zona de conforto, porque é 
importante crescer profissional-
mente e estar aqui todos os dias.”

O coordenador-geral Francis-
co de Assis enalteceu o esforço de 
construção de um local destinado 
ao esporte e voltado para a prática 

da saúde na UFRJ: “Esta é mais uma 
etapa de um projeto que iniciou na 
verdade no ano de 2000, na gestão 
da companheira Marlene Ortiz, e 
era apenas uma oficina. Esse projeto 
teve sequência dentro do espírito de 
uma direção que via a integração 
social aliada ao esporte, trazendo 
assim a categoria para dentro do 
Sindicato de forma lúdica, com ati-
vidades voltadas para a qualidade de 

vida. Hoje tivemos a oportunidade de 
ampliar esse projeto.” 

Francisco de Assis destacou 
ainda o empenho de Carla Nasci-
mento e dos demais profissionais: 
“Ela (Carla) vestiu a camisa junto 
com a direção e acreditou na ideia 
desde o ano de 2000. A direção é 
passageira e os trabalhadores são 
permanentes. Nós tivemos o en-
tendimento de tocar esse projeto e 
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No evento comemorativo 
do novo Espaço Saúde 
do Trabalhador do Sin-

tufrj, dia 29 de abril, o coorde-
nador-geral Francisco de Assis 
anunciou, com entusiasmo, a 
definição, pelo Comitê Técnico 
do Plano Diretor, da área para 
a entidade construir o Centro 
de Convivência do Trabalhador 
da UFRJ, no local destinado às 
entidades sindicais e estudan-
tis da universidade. O reitor 
Carlos Levi e o presidente do 
Comitê Técnico e pró-reitor de 
Extensão, Pablo Benetti, en-
tregaram à direção sindical a 
ata confirmando a cessão do 
espaço. 

“Temos de noticiar esta 
conquista aos trabalhadores. 
Estamos há bastante tem-
po correndo atrás de termos 
de fato um espaço dentro do 
Plano Diretor da UFRJ para 
construirmos o Centro de 
Convivência dos Trabalhado-
res da Universidade. No dia 
24 de abril, o Comitê do Pla-
no Diretor definiu que a área 
que será destinada ao Sintufrj 
para construir o sonho da ca-
tegoria será ao lado do campo 
de futebol da Prefeitura Uni-
versitária. Para ratificar esse 
compromisso com a categoria, 
convidamos o reitor a vir aqui 
hoje”, disse Francisco de Assis 
na abertura do ato festivo que 
marcou a entrega à categoria 
das obras de expansão do Es-
paço Saúde.

Muito feliz por dar a boa 
notícia à categoria, Francis-
co de Assis resgatou também 
a história do nascimento da 
entidade sindical, que foi exa-
tamente no local onde será er-
guido o Centro de Convivência: 
“Será ao lado do campo da Pre-
feitura Universitária, e, assim, 
a entidade retorna ao local 
do seu nascedouro. Primeiro 
como uma associação atlética 
ou um clube universitário, que 
mais tarde se transformou na 
Associação dos Servidores da 
UFRJ (Asufrj) e, finalmente, 
em 1993, no Sindicato.”  

Marcação ferrenha, 
mas valeu a pena lutar 
pelo sonho antigo  
Além de fazer parte da pau-

ta interna de reivindicações da 
categoria, o Centro de Convi-
vência é um desejo antigo dos 
trabalhadores da UFRJ. Cons-
ciente desse anseio, a direção 
do Sindicato cobrou sistemati-

Centro de Convivência já é uma realidade
CONQUISTA

camente do reitor a definição 
da área de lazer e de formação 
para os trabalhadores da UFRJ. 

Somente em 2014 foram 
cinco reuniões dos coordena-
dores sindicais com o reitor e 
pró-reitores. Nessas reuniões  a 
direção conquistou o compro-
misso da cessão de uma área 
de 2 mil metros quadrados no 
espaço do Clube Universitário 
previsto no Plano Diretor da 
UFRJ. Em 22 de dezembro foi 
assinada a ata com a concep-
ção geral da proposta, e no dia 
24 de abril o Comitê Técnico 
bateu o martelo sobre o local.

“Agora vamos ter uma área 
para que possamos construir de 
fato um local de lazer, confra-
ternização, integração social e 
acima de tudo um espaço para 
formação política, que é o de-
sejo de todos. Foi esse o projeto 
que apontamos para a Reitoria. 
Então esse espaço é uma con-
quista da categoria”, reafirmou 
o dirigente sindical. 

Segundo Pablo Benetti, a 
área onde ficarão as entidades 
será também ocupada pela Co-
ordenação de Políticas de Saúde 
do Trabalhador (CPST), Prefei-
tura Universitária e Escritório 
Técnico da Universidade: “Para 
vocês terem uma ideia, é mais 
ou menos um quarteirão que 
começa depois do Cepel. Sintu-
frj, Adufrj e DCE estarão nesse 
mesmo espaço com esses outros 
órgãos. As construções terão que 
seguir o plano diretor, que esti-

 “O processo foi feito quando 
havia uma gestão compartilhada 
e a outtra força não achava rele-
vante o desejo da categoria em ter 
um Centro de Convivência, e eu e 
o Francisco de Assis demos início 
ao processo. A Unidade na Luta 
ganhou em 2012 e trouxe nova-

Comitê Técnico do Plano Diretor delimita área física para o Sintufrj concretizar um antigo 
sonho dos técnicos-administrativos em educação, que é unir lazer com formação política 

pula prédio de quatro andares. 
O Sintufrj está mais adiantado 
nesta proposta. No entanto, ela 
ainda tem que ser aprovada 
no Conselho Universitário e no 
Conselho de Curadores. 

Marcar território
Francisco de Assis disse que 

desde já o Sindicato marcará 
seu território: “Vamos marcar 
nosso espaço, seja fincando 
uma bandeira, seja cercando a 
área para que ela não seja ocu-

Iaci Azevedo, ex-coordenadora-geral do Sintufrj, 
participa da luta pelo Centro de Convivência

COORDENADORES sindicais Jorge Pierre, Celso Procópio e Francisco de Assis, o pró-reitor Pablo Benetti, o reitor Carlos 
Levi e o coordenador sindical Rubens Morais na hora da entrega da ata ao Sintufrj 

Fotos: Divulgação

pada por empresas privadas, 
ou por outros projetos cujos 
interesses diferem do interesse 
social da nossa categoria.”

O dia de fincar a bandeira 
do Sintufrj no terreno do Centro 
de Convivência já foi decidido 
pela direção: será na segunda-
feira, dia 11 de maio, às 15h. 
Toda a categoria está convidada 
a participar do ato. 

O coordenador conclamou 
os presentes no Espaço Cultu-
ral do Sintufrj a se envolver 

com a construção do Centro 
de Convivência. “Temos que 
abraçar essa ideia porque esse 
espaço é de vocês. Esse espa-
ço é da categoria”, insistiu, 
concluindo:  “Quem estiver à 
frente do Sindicato terá que 
tocar esse projeto, pois ele foi 
discutido no último congresso 
da nossa categoria. Queríamos 
muito anunciar a conquista 
dessa ideia deste trabalho so-
cial voltado para o conjunto 
da categoria.”

mente para a mesa a discussão. 
Começamos a rediscutir com o 

Comitê Gestor da UFRJ em 2012, 
lembrando que no último Con-
sintufrj foi deliberado o seguinte: 
compraríamos um terreno fora do 
campus do Fundão ou consegui-
ríamos algum espaço dentro da 

Cidade Universitária. Consegui-
mos conversar com o Plano Di-
retor e apostamos em discutir o 
assunto com o reitor  Carlos Levi. 
No dia 28 de outubro do ano 
passado (Dia do Servidor Públi-
co), o reitor Carlos Levi assinou 
o acordo com o Sintufrj, que in-
cluía a concessão de espaço para 
o Centro de Convivência. 

Foram muitas reuniões e 
conversas para chegarmos a um 
consenso. É importante desta-
carmos o empenho do prefeito 
do campus, Ivan Carmo, que foi 
um elo entre o Sindicato e a Ad-
ministração Central. Esse espaço 
sempre foi um sonho da catego-
ria, e nós conseguimos o que a ca-
tegoria deliberou. Fico muito feliz  
em poder colaborar efetivamente  
para que a categoria alcance vitó-
rias dessa importância.” 

COORDENADORA sindical Maria Passerone, Pablo Benetti,  
Carlos Levi, Iaci Azevedo e Francisco de Assis
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REPÚDIO

Dor e vergonha são as 
palavras  cer tas  para 
traduzir o que ocorreu 

nas ruas de Curitiba nessa data, 
que se tornará inesquecível 
para todos nós. Em menos de 
duas horas, mais de duzentas 
pessoas ficaram feridas em 
consequência da repressão da 
polícia do governador tucano 
Beto Richa  (PSDB) a servidores 
que protestavam, desde o início 
da semana, contra um projeto 
de lei que altera as regras de 
custeio da Paraná Previdência, 
no Centro Cívico, em frente à 
Assembleia Legislativa. 

O projeto promove perdas 
de direitos previdenciários do 
funcionalismo a pretexto de 
socorrer as finanças do estado. 
Os professores, em greve, esta-
vam acampados desde o dia 27 
no local.

Ambulâncias tiveram difi-
culdade de se aproximar para 
socorrer os feridos, uma vez 
que a Tropa de Choque da 
Polícia Militar fez um cordão 
para isolar o prédio da Assem-
bleia e lançou bombas de gás 
lacrimogêneo, de efeito moral 
e jatos de água.

 Havia entre os feridos, que 
chegaram a 200 pessoas, idosos, 
crianças e deficientes. Uma 
senhora, que se apoiava nas 
grades do prédio da Assembleia, 
foi alvejada à queima-roupa por 
um disparo de bala de borracha 
no meio das costas enquanto 
a polícia avançava contra os 
manifestantes.

 O deputado Rasca Rodri-
gues (PV) e um cinegrafista 
da Rede Bandeirantes foram 
mordidos por um cachorro da 
PM. Entre as forças de repressão, 
25 soldados intoxicaram-se com 
o gás lacrimogêneo lançado por 
seus colegas.

 O governo Richa é acusado 
pela oposição, que tenta pro-
telar a votação, de promover 
ação “truculenta”, ao enviar 
policiais militares para cercar 
a Assembleia Legislativa. “São 
t rabalhadores  organizados 
fazendo uma mobilização não 
para conquistar direitos, mas 
para não perdê-los. O governo 
não tem diálogo nenhum com 
o setor público e ainda por cima 
manda colocar a polícia”, disse 
o deputado federal Enio Verri 
(PT-PR).

 Os feridos procuraram re-

1º de Maio de luto pelo massacre aos servidores públicos 
em Curitiba e pela luta dos professores em São Paulo 

fúgio na prefeitura de Curitiba. 
“Parece uma praça de guerra”, 
publicou no Twitter o prefeito 
Gustavo Fruet (PDT). No prédio 
do Executivo municipal, a menos 
de 100 metros da Assembleia, 
servidores foram obrigados a 
deixar seus postos de trabalho 
por causa do gás lacrimogêneo. 
Uma escola de educação infantil 
vizinha precisou ser esvaziada 
porque as crianças começaram 
a passar mal.

A todo tempo servidores ape-
lavam para que a polícia parasse 
de atirar. “Os professores estão 
sendo massacrados”, denun-
ciou o presidente do sindicato 
da categoria, Hermes Leão.

 Depois da brutal repressão, 
Richa concedeu entrevista no 
Chapéu Pensador, uma espécie 
de sede alternativa do Executivo 
paranaense situada bem longe 
do Centro Cívico, alegando que 
os policiais apenas cumpriram 
ordem judicial de “preservação 
do patrimônio público” e cul-
pando os servidores pela tarde 
de violência.

 
A polêmica
 A maioria dos deputados dei-

xou o plenário, mas o presidente 
da Casa, Ademar Traiano (PSDB), 
recusou-se a parar a sessão, que já 
tem os votos favoráveis de 31 dos 
54 deputados estaduais.

 Enquanto deputados go-
vernistas falavam na ação de 
supostos black blocs, o deputado 
Nereu Ramos (PMDB) ironizou: 
“São black blocs armados de giz e 
avental.” O também peemedebis-
ta Requião Filho foi mais realista: 
“Nós, como poder, deveríamos nos 
envergonhar do que aconteceu 
aqui hoje.”

 Pouco antes do início da 
sessão, os senadores Roberto Re-
quião (PMDB) e Gleisi Hoffmann 
(PT) reuniram-se com líderes do 
governo e da oposição para pedir 
que os deputados esperassem ao 
menos um parecer do Ministério 
da Previdência solicitado pelo 
próprio governador antes de 
seguirem com a votação, o que 
não demoraria mais do que 
alguns dias.

 Gleisi advertiu que um 
eventual parecer negativo pode 
impedir o Paraná de ter acesso 
a repasses voluntários da União 
e inviabilizar uma certidão que 
garantiria ao estado acesso a 
empréstimos. A base governista 
optou por seguir com a pauta 
apesar dos protestos e da ad-
vertência de Gleisi. “Por que a 
pressa?”, questionou o deputado 
Anibelli Neto (PMDB). “Porque 
esse governo quebrou o estado”, 
respondeu ele mesmo.

 O projeto de lei em votação 
na Assembleia Legislativa foi 

encaminhado pelo Executivo 
para alterar a previdência es-
tadual. O governo paranaense 
quer tirar 33 mil aposentados 
com mais de 73 anos do Fundo 
Financeiro, sustentado pelo 
Tesouro estadual e que está 

Na capital paulista, os 
movimentos populares se 
somaram no 1º de Maio aos 
professores da rede pública 
que estão em greve desde o 
dia 13 de março. Acampados 
diante da Secretaria de Edu-
cação do governo tucano de 
Geraldo Alckmin, que até 
agora não abriu negociações 
com a categoria, os educa-
dores receberam o apoio de 
integrantes do movimento 
por moradia, da CMP (Central 
de Movimentos Populares), 
da FAF (Federação da Agricul-
tura Familiar), entre outros. 

O coordenador da CMP, 
Raimundo Bonfim, destacou 
a unidade e a ampla repre-
sentação deste 1º de Maio: 
“Há uma unidade importante 
entre as centrais, mas há 
também a forte presença dos 
movimentos sociais. É um 
dia especial, porque estamos 

Cenas de terror vistas pela população brasileira na quarta-feira, dia 29 
de abril, deixaram atônito até mesmo quem não gosta de grevistas

deficitário, e transferi-los para o 
Fundo de Previdência estadual, 
pago pelos servidores e pelo 
governo, que está superavitário.

 Enquanto isso, os profes-
sores da rede pública estadual 
continuam parados. 

São Paulo 
enfrentando uma enorme 
batalha contra a retirada de 
direitos, como a ameaça do 
PL 4.330, e estamos chaman-
do a atenção do povo para a 
necessidade de uma reforma 
política que acabe com o 
financiamento empresarial, 
fonte maior da corrupção. E 
estamos defendendo também 
a Petrobras. Queremos com-
bater a corrupção, mas não 
concordamos com a tentativa 
midiática de desgastar a 
empresa para inviabilizá-la 
e privatizar depois.”

Graças à luta da CUT, CTB 
e outras centrais sindicais, o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, se comprometeu 
a analisar o PL 4.330 com 
cuidado.  E  a  pres identa 
Dilma Rousseff em seu pro-
nunciamento afirmou ser 
contra a terceirização das 
atividades-fim.

MANIFESTANTES foram alvejados por policiais militares

Foto: Orlando Kissner/Fotos Públicas

Sintufrj repudia 
violência no Paraná

A direção do Sintufrj repudia a 
brutalidade da ação policial do Es-
tado do Paraná a mando do gover-
nador do PSDB Beto Richa contra os 
professores da rede pública e demais 
servidores paranaenses. Os trabalha-
dores estavam no exercício de seu di-
reito democrático de protestar contra 
o prejuízo que lhes causará a mu-
dança do regime de previdência dos 
servidores públicos estaduais. A ação 
truculenta da polícia não se justifica 
e ganha dimensões estarrecedoras 
por ter acontecido às vésperas do Dia 
Internacional do Trabalhador, 1º de 
Maio. Não se pode aceitar a crimi-
nalização de qualquer movimento 
legítimo por direitos. Nesse sentido, o 
Sintufrj se solidariza com os servido-
res e seu sindicato.
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AÇÕES SINDICAIS

Sindicato mantém rotina de ouvir as bases
A direção do Sintufrj prossegue com a jornada de reuniões nos locais de trabalho iniciada há algumas semanas, sempre 
com a mesma pauta: ameaça a direitos, campanha salarial e assuntos gerais. No dia 28 de abril, coordenadores estiveram 
no Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis (Hesfa) e, no dia seguinte, dia 29, no Colégio de Aplicação.

Hesfa discute novos temas
No auditório do Hesfa, os coorde-

nadores Francisco Carlos e Carmen 
Lucia, o vice-diretor do hospital, pro-
fessor Roberto José Leal, e o assessor 
jurídico do Sintufrj, Rafael Mello, 
compuseram a mesa de reunião. 

O vice-diretor destacou que 
reuniões nos locais de trabalho são 
importantes, porque muitas vezes a 
unidade, isolada por estar longe do 
campus da Cidade Universitária ou 
da Praia Vermelha, fi ca sem saber 
dos acontecimentos, e os esclareci-
mentos, principalmente sobre ques-
tões trabalhistas, são necessários e 
importantes para os trabalhadores. 
Como sindicalizado do Sintufrj, ele 
fez questão de dizer que todas as 
conquistas que obteve foi resultado 
das lutas da entidade.  

26,05% e greve
Francisco Carlos discorreu so-

bre a gravidade do momento, com 
as ameaças do Tribunal de Contas 
da União de retirar dos contrache-
ques da categoria os 26,05%, e a 
mobilização para a campanha 
salarial, que possibilitará a recom-
posição das perdas. O dirigente 
sindical também quis antecipar 
aos presentes as discussões e enca-
minhamentos que sairão do XXII 
Congresso da Fasubra, que co-
meçou na segunda-feira, dia 4 de 
maio, e termina no dia 8, em Poços 
de Caldas (MG), quando é possível 
que seja aprovado, inclusive, indi-
cativo de greve. 

Foi detalhado à categoria o 
histórico dos 26,05%, inclusive as 
diversas tentativas do governo em 
atacar esse direito conquistado por 
parte da categoria. Francisco Carlos 
reiterou a orientação de que ne-

CAp: assistentes reivindicam 
revisão do enquadramento

 O Sintufrj se reuniu com 
os trabalhadores do Colégio de 
Aplicação da UFRJ (CAp) no dia 
29 de abril. O intuito da reunião 
foi atualizá-los sobre assuntos 
de interesse de todos eles: cam-
panha salarial 2015; ameaça a 
direitos e assuntos gerais. O Co-

ordenador de Comunicação Sin-
dical, Francisco Carlos, orientou: 
“Peço que ninguém se aposente 
nesse momento e também não 
assinem nenhum documento 
sem explicação prévia.”

Francisco das Chagas Freitas, 
funcionário do setor de manuten-

ção do CAp, destacou a impor-
tância da realização da reunião. 
“Foi proveitosa, eu cheguei aqui 
com muitas dúvidas e elas foram 
esclarecidas. Temos que tomar 
cuidado para não entrarmos em 
nenhuma armadilha do gover-
no”, destacou o carpinteiro.

nhum trabalhador assine qualquer 
processo referente ao percentual, e 
que denuncie ao Sindicato se so-
frer pressão na sua unidade nesse 
sentido. Também recomendou aos 
que estão para se aposentar que 
aguardem mais um pouco para 
dar entrada no pedido, pelo menos 
até que haja uma solução sobre os 
questionamentos do TCU. “O Sin-
tufrj está acompanhando diutur-
namente os desdobramentos dessa 
questão”, frisou. 

Além dos 26,05%, o coordena-
dor e o advogado Rafael deram 
informações sobre o andamento 
de ações referentes a outros per-
centuais que o Sintufrj mantém 
tramitando na Justiça, como os 
28,86% e os 3,17%.

O assessor jurídico explicou 
que quem quiser tirar dúvidas ou 
conhecer o andamento das ações 
deve se dirigir à sede do Sintufrj, na 
Cidade Universitária, das 9h às 17h, 
que será atendido. Ou, se preferir, 
ligar para marcar um horário com 
um dos advogados da entidade.

Adequação da carreira
No ponto de discussão sobre a 

campanha salarial, o coordenador 
abordou um aspecto que estará em 
debate no congresso da Federação: 
a opção pela reivindicação do ín-
dice de 27,3% feita pelo conjunto 
dos servidores públicos federais, ou 
a defesa de uma pauta específi ca 
da Educação. “Eu defendo a pauta 
específi ca, que conterá data-base, 
descongelamento do anuênio, au-
mento dos auxílios alimentação, 
creche, do plano de saúde e a re-
adequação do plano de carreira”, 
afi rmou Francisco Carlos. 

Ele disse que não acredita 
que o governo dará um reajuste 
linear para todas as categorias. 
Mas, por outro lado, explicou, a 
categoria quer a ampliação das 
classes (que hoje, na malha da 
carreira, vão de A a E).

Eleições de reitor 
e do Sintufrj

Francisco Carlos comentou 
sobre o segundo turno da eleição 
para reitor (reiterou a posição do 
Sindicato de não apoiar nenhum 
candidato) e sobre a decisão da as-
sembleia do dia 28 de abril. 

O coordenador informou, ain-
da, que, se o congresso da Fasubra 
decidir por greve em maio, a data 
das eleições para o Sintufrj (mar-
cadas para os dias 25, 26 e 27 de 
maio) poderá ser alterada.

Foi também pauta da reunião 
o esforço da direção pelo cumpri-
mento do acordo de greve assinado 
pela entidade com a Reitoria, que 
incluiu itens como a redução da 
jornada de trabalho sem redução 

salarial e a concretização do espaço 
de convivência dos trabalhadores 
da universidade.

1º de Maio e eleição 
dos órgãos colegiados

O coordenador convocou todos 
para a manifestação de 1º de Maio 
na sexta-feira, na Lapa, a partir das 
15h, convocada pelas centrais sin-
dicais CUT, CTB e Conlutas contra 
o projeto aprovado na Câmara dos 
Deputados que permite a terceiriza-
ção ilimitada. 

Por fi m, relatou o problema 
das eleições para representantes téc-
nico-administrativos aos órgãos co-
legiados. Ele explicou o recurso que 
membros da oposição fi zeram ao 
Conselho Universitário com acusa-
ções infundadas de irregularidades: 
“Estamos fazendo um movimento 
na Reitoria para resolver isso, para 
fechar o processo. A gente vai expor 
nossa indignação para a Reitoria.” 

Dúvidas da categoria 
Depois das explanações, sur-

giram algumas perguntas da ca-
tegoria sobre reajuste salarial, por 
exemplo. A coordenadora Carmen 
Lucia disse que o congresso da Fa-
subra vai fazer esse debate, repe-
tindo os informes sobre a pauta de 
reivindicações dados por Francisco 
Carlos: “Ou o reajuste de 27,3% 
em conjunto com os SPFs, ou o 
reajuste de nossa tabela, que seria 
fruto de uma nova carreira. Aí, sim, 
haveria um ganho real e não um 
índice. Mas por enquanto não tem 
nenhum percentual. Só depois do 
congresso da Fasubra teremos essa 
defi nição, e talvez até greve.”

Por se tratar de uma unidade 
de saúde, os trabalhadores discu-
tiram a pertinência de paralisação 
do setor administrativo. Os coorde-
nadores explicaram que, além do 
fato de que, por lei, numa greve 
30% do quadro tem que permane-
cer ativo, há também a decisão da 
assembleia, que defi ne quais são as 
atividades consideradas essenciais, 
quando certamente são incluídas 
as unidades de saúde.

COORDENADORES Carmen Lucia e Francisco Carlos, o vice-diretor do Hesfa, Roberto 
José Leal, e o assessor jurídico do Sintufrj, Rafael Mello, conversaram com a categoria 

Foto: Renan Silva

Ao final da reunião, os oito 
assistentes de alunos que esta-
vam presentes levantaram uma 
pauta específica: a racionaliza-
ção dos cargos. “Entendemos 
que o nosso cargo, por ser de 
nível médio e contemplar toda 
uma linha pedagógica, deveria 

ter sido  enquadrado no nível 
D e não no C”, defendeu Annie 
Gomes. 

Os assistentes de alunos 
propuseram ao Sindicato a reali-
zação um encontro nacional 
do segmento para fortalecer a 
luta deles.  
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Prefeitura Universitária comemora 50 anos

EX-prefeitos da PU, entre os quais Ivan Pereira de Abreu, Lúcia Abreu Andrade, Benjamin 
Ernani Dias, Maria Ângela Dias e Hélio de Mattos, e o atual prefeito Ivan Carmo

PAULO César de Souza

DIVISÃO de Produção restaurou o compactador de asfalto a 
vapor da década de 1930

LUÍS Arena SobrinhoIVAN Galhano

pesar do mau tempo, os 
trabalhadores prestigiaram 
o jubileu de ouro da Prefei-

tura Universitária, comemorado 
na manhã de quinta-feira, dia 
30 de abril. O evento ofereceu ao 
público, sob uma tenda armada 
em frente à PU, momentos singe-
los ao som do grupo de metais da 
Escola de Música. O ponto alto foi 
a homenagem aos funcionários 
mais antigos da unidade.

Na abertura, o prefeito Ivan 
Ferreira Carmo anunciou a pre-
sença de cinco ex-prefeitos: Ben-
jamin Ernani Dias, Lúcia Abreu 
Andrade, Ivan Pereira de Abreu, 
Maria Ângela Dias e Hélio de 
Mattos Alves. Também estavam 
presentes o vice-reitor Antônio 
Lêdo e o pró-reitor de Extensão 
(PR-5), Pablo Benetti. O Sintufrj 
foi representado pelo coordenador-
geral Francisco de Assis. 

Os depoimentos dos ex-prefei-
tos ajudaram a reconstruir trechos 
da história da unidade, cuja 
criação foi aprovada pelo Conse-
lho Universitário em 22 de abril 
de 1965, para manutenção das 
instalações elétricas, hidráulicas 
e iluminação da Cidade Universi-
tária, prover serviços de transporte 
e alimentação, administração da 
residência estudantil e cuidar da 
segurança.

Passado e futuro
“Visitando o passado, deve-

mos refletir sobre desafios da 
Prefeitura Universitária para o 
futuro”, disse o prefeito, pon-
derando que a aproximação 
com os governos municipal e 
estadual trouxe desafios: “Hoje 
fazemos parte das decisões 
estratégicas de investimentos 
regionais. Entretanto, os bene-
fícios do ingresso nesse mapa 
nos trazem consequências que 
nos desafiarão sempre: eventos 
de insegurança pública”, disse 
ele, se referindo a questões de 
insegurança, trânsito e proble-
mas ambientais. 

Segundo Ivan, “devemos en-
frentar tais questões através da 
tecnologia e ação social direta; 
como centralidade que movi-
menta 60 mil pessoas por dia, 
enfrentá-las com planejamento, 
recursos tecnológicos de apoio 
e informação. Transformar 
nosso campus num laboratório 
prático e de ideias, olhar para 
frente através dos ensinamentos 
do passado e promover a parti-
cipação construtiva e respeitosa 
do nosso público alvo que é a 
razão de existirmos”.

Trabalhadores 
homenageados
O prefeito concluiu seu balanço 

agradecendo à “família” da Prefei-
tura Universitária”, homenageada 
simbolicamente através dos quatro 
servidores mais antigos: Paulo César 

Voltar à Prefeitura da UFRJ 
para a festa de 50 anos da unida-
de foi uma grande emoção, pois 
tive a oportunidade de, durante 
o período de 2004 a 2011, como 
Prefeito da UFRJ, trabalhar 
com aqueles que foram agentes 
responsáveis por grandes trans-
formações no período da Reitoria 
do professor Aloísio Teixeira. 

Entre as transformações 
estão a expansão de vagas e a de-
mocratização do acesso, a exce-
lência dos cursos de graduação, 
fruto do aumento de verbas e de 
concursos públicos para docentes 
e técnicos-administrativos.

Há mais de 15 anos que não 
tínhamos concursos públicos e, 
nesse período, a UFRJ conseguiu 
fazer concursos para aumentar 
seu quadro de pessoal e atender 
às exigências da expansão. 

À Prefeitura da UFRJ, chegaram 
concursados nas áreas de engenha-
ria, comunicação, programação 
visual, informática, agrônomos, téc-
nicos em edificações, profissionais 
para o Horto Universitário, e auxilia-
res e técnicos em administração. O 

Para comemorar o aniversário 
da Prefeitura, funcionários da 
Divisão de Produção resolveram, 
por iniciativa própria, restaurar 
o antigo compactador de asfalto 
a vapor usado nas obras de cons-
trução da Cidade Universitária, na 
década de 1950. 

A máquina, que atuou na 
terraplanagem das oito ilhas que 
compuseram o Fundão, foi fabri-
cada na Alemanha nos anos 1930.

O compactador teve, inclusive, 

Equipe restaura equipamento 
da década de 1930

de Souza, técnico-administrativo do 
Almoxarifado, há 47 anos na uni-
dade (que também é Coordenador 
de Aposentados e Pensionistas do 

Sintufrj); Ivan Galhano, vigilante 
da Diseg (Divisão de Segurança) na 
Praia Vermelha, há 45 na equipe; 
Luís Arena Sobrinho, eletricista da 

Praia Vermelha, há 32 anos na 
UFRJ e o desenhista da Seção de 
Paisagismo Flávio Fernandes, há 
32 anos na UFRJ.

peças moldadas em resina diante 
da impossibilidade de aquisição 
de componentes originais para a 
reposição. A peça ficará em expo-
sição permanente no jardim da 
Praça Jorge Machado Moreira, em 
frente à sede da Prefeitura.

Segundo o vice-prefeito, o di-
retor da divisão, Gilmar Costa, co-
ordenou o restauro e teve especial 
empenho no projeto de restaurar 
a peça que estava se deteriorando. 
O restauro levou cerca de um ano.

DEPOIMENTO

“Projetos que mudaram a UFRJ para sempre”
Hélio de Mattos Alves

que nos permitiu atender demandas 
de administração do campus da Ilha 
do Fundão, das unidades externas do 
Centro da Cidade e da Praia Verme-
lha e os recém-criados campus em 
Xerém e Macaé.

A Ilha do Fundão mereceu 
nossa atenção especial, na parte de 
segurança, e envolveu investimento 
com aquisição de carros e viaturas 
para a Diseg, treinamento de pessoal 
e retorno de boa parte do efetivo 
que estava em desvio de função em 
outras unidades. 

Houve a extensão da ilumi-
nação pública em todas as ruas 
e avenidas dos 4 milhões 680 
mil metros quadrados da ilha, 
fundamental para a grande 
expansão do período noturno.

O campus passou a contar com 
transporte interno durante 24 horas, 
inclusive sábados, domingos e feria-
dos e uma rodoviária para integrar as 
33 linhas de ônibus que chagavam 
ao campus e permitir o deslocamento 
rápido de 80 mil pessoas. 

Durante esse período, a recupera-
ção salarial e as melhorias na carreira 
foram fundamentais para nossos 
trabalhadores. Era uma alegria vê-los 

entrarem em minha sala e conta-
rem como suas vidas estavam me-
lhorando, com seus filhos e filhas 
indo para a universidade, saindo 
de comunidades em perigo para 
locais mais seguros, adquirindo 
veículo e viajando para o Nordeste 
para rever seus familiares. Foram 
melhorias fundamentais para a 
saúde e vida do trabalhador que 
repercutiram na autoestima para 
realizarem seus trabalhos.

A Prefeitura da UFRJ é único 
órgão da Administração Central 
que funciona 24 horas por dia, 
inclusive aos sábados, domingos 
e feriados. Há plantões contínuos 
de segurança, hidráulica e energia 
elétrica para que o campus funcio-
ne normalmente.

Foi uma grande satisfação par-
ticipar dessa cerimônia e ter sido 
recebido por aqueles com quem 
trabalhei durante os dois períodos 
à frente da Prefeitura da UFRJ e 
que tiveram a oportunidade de 
participar desses grandes projetos 
da Reitoria do professor Aloísio 
Teixeira que mudaram a nossa 
UFRJ para sempre.

Nossa luta é manter essas 
conquistas e ampliá-las para ou-
tros patamares que justifiquem a 
excelência da UFRJ.

A
Fotos: Comunicação da PU
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