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Assembleia geral
Na terça-feira, 27 de 
fevereiro, o Sintufrj realiza 
assembleia geral, às 9h, 
no auditório do Centro de 
Tecnologia (CT). Pauta: 
informes, eleição delegados à 
plenária nacional da Fasubra 
e encaminhamentos.

As contas da greve
Relatório com as despesas 
detalhadas do fundo de greve
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Febre Amarela

UFRJ vacina no 
Fundão Página 6

Sejam bem-vindos!
Sintufrj recepciona novos 
concursados recém-ingressos 
na universidade        Página 8

O golpe de Estado que derrubou o governo de 
Dilma Rousseff ganha nova característica com a 
intervenção militar nas forças de segurança do Rio 
de Janeiro.

Sob pretexto de combater o crime, bandeira cara 
à população, com razão, intimidada pela violência, 
Michel Temer convoca o exército para o papel de 
polícia.

Ainda não é possível dimensionar as consequ-
ências dessa medida extrema. Mas o preço da piro-
tecnia, articulada por um governo ilegítimo, é mais 
ameaça à democracia. No horizonte, a consolidação 
de um estado de exceção no país.

O governo decretou a intervenção depois de um 
carnaval de explosões de descontentamento nas 
ruas. 

A intervenção federal em unidade da Federação 
impede ao Congresso Nacional votar matéria cons-
titucional. Desta forma, a votação da reforma da 
Previdência, prevista para 28 de fevereiro, não pode 
se realizar.

Esse seria um dos motivos da medida intempes-
tiva no Rio. Diante da iminente derrota na Câmara, 
o governo teria criado uma cortina de fumaça com a 
intervenção, mudando sua agenda para a segurança 
pública, tema de grande apelo popular.

Mas este fator, de acordo com parlamentares, 
não seria suficiente para ação tão abrangente e de 
grande impacto. 

Por trás da manobra de Temer e camarilha, estaria 
a articulação das forças dominantes (é consenso que 
uma operação dessa envergadura não seria realizada 

EDITORIAL

sem um acordo com a grande mídia, grupo Globo à 
frente) em garantir a continuidade do programa de 
reformas antipopulares do projeto conservador.

Diante de dificuldades da direita e da centro-direita 
em definir um candidato viável à presidência, e da 
força de Lula (mesmo se for interditado), não estaria 
descartado, inclusive, a possibilidade de mexida no 
calendário eleitoral, com o exército na cena política. 

A bordo da segurança pública como pauta (inclu-
sive, com a criação de um ministério específico para 
a área), uma outra alternativa no cenário: o governo 
viabilizar um nome com as mesmas bandeiras do 
desqualificado Bolsonaro, absorvido até aqui apenas 
por parte do capital financeiro.

A crise econômica, com a recessão, levou o Rio ao 
fundo poço. A crise da segurança tem relação com um 
estado falido, sem dinheiro até para bancar salários. 
A corrupção e inépcia de ex-governadores, governa-
dor e do grupo que hegemonizou a política no estado 
agravaram a situação.

O governo federal tem responsabilidades diretas. 
Aprovou emenda constitucional (nº 95) congelando por 
20 anos os gastos públicos. Causou desemprego e, na 
segurança, além de retirar recursos, jamais concebeu 
um plano integrado. Mais: não atuou na repressão aos 
grandes traficantes de armas e drogas.

A situação é de alerta. Ordem pública, mas com 
política de segurança, investimentos, polícia treinada, 
sem autoritarismo. Com transparência e democracia. 

Sindicatos, movimento social, as forças democráti-
cas do país devem ter como objetivo garantir a mobili-
zação contra as reformas, eleições livres e democracia.

Rio sob intervenção

APARATO DE GUERRA. Tanques do exército trafegam pelas ruas da cidade

Foto: Internet
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A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) in-
forma aos servidores da UFRJ que ocorreu, 
na folha de janeiro, a migração das contas 
de pagamento (de corrente para salário) 
para todos os servidores. Esse procedi-
mento foi feito automaticamente pelos 
bancos credenciados e pelo Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
em cumprimento ao disposto nas resolu-
ções BACEN 3402, de 6/9/2006, e 3424, 
de 26/12/20 e conforme os comunicas 
559156, 559157, 559158.

Devido a esse procedimento, foram 
verificadas algumas inconsistências no pa-

Insalubridade: UFRJ ainda não se manifestou sobre mandado
Até quarta-feira, 7 de fevereiro, 

a UFRJ ainda não tinha atendido 
à solicitação da Justiça para se 
pronunciar sobre o mandado de 
segurança impetrado pelo Sintufrj 
para garantir o direito de defesa dos 
funcionários atingidos pelo corte 
da insalubridade. 

O pró-reitor de Pessoal, Agnal-
do Fernandes, disse que até aquela 
data a UFRJ não havia recebido 
qualquer notificação.

O mandado está nas mãos do 
juiz Maurício da Costa Souza, da 
20ª Vara Federal do Rio. O magis-
trado optou por ouvir a UFRJ, que 
teria 72 horas após ser intimada 
para manifestar-se sobre o caso.

Segundo Araceli Rodrigues, 
advogada do escritório contratado 
pelo Sintufrj para cuidar da ação, 
a Procuradoria Regional Federal 
já havia sido notificada pelo juiz 
desde o dia 26 de janeiro.  

Isso pode ser constatado, 
segundo ela, pela ferramenta de 
acompanhamento do processo no 
site da Justiça Federal. Já há, inclu-
sive, certidão dentro do processo de 
que o oficial de Justiça certificou a 
Procuradoria. 

A advogada informou que, 

diante do não pronunciamento da 
Reitoria, irá voltar ao juiz e solici-
tar uma decisão sobre a questão.

Contralaudo
No mandado, os advogados 

contratados pelo Sintufrj pedem 
que o juiz suspenda a decisão da 
universidade de cortar o benefício. 
Araceli explica que o objetivo 
principal da ação é evitar o corte, 
e um dos fundamentos é que não 
houve o devido processo legal 
para o servidor poder se defender e 
apresentar um contralaudo. 

O Sindicato contratará médico 
do trabalho ou engenheiro de se-
gurança do trabalho para garantir 
apoio técnico que permita aos 
atingidos apresentar contralaudo.

 TCU
Em 2008, o Tribunal de Contas 

da União (TCU) publicou acórdão 
modificando normas anteriores e 
criando nova normativa para en-
quadrar o trabalho em condições 
insalubres. Em março de 2017, o 
tribunal determinou que a UFRJ 
fizesse perícias, cujos resultados se 
refletem nas notificações.

Por enquanto, 14 trabalha-

dores foram notificados que em 
janeiro terão o adicional suspenso 
a partir de fevereiro (no salário 
que recebem no início de março). 

Mas, segundo a PR-4, outros 
servidores serão notificados, e 
poderão ter o percentual excluído 
caso não se comprove a regulari-
dade do adicional. A estimativa 
da Pró-Reitoria é que a situação 
envolva mais de dois mil casos.

Agnaldo informou que o corte 

do adicional destes 14 servidores 
foi determinação expressa do TCU, 
com base em acórdão e relatório 
de auditoria da Controladoria 
Geral da União. “Outros vão ser 
citados, e terão a oportunidade de 
se defender”, garantiu. 

Segundo ele, o servidor pode 
ter acesso ao laudo que embasou 
a retirada do direito quando for 
notificado: “Pode pedir cópia. Ele 
tem direito”, disse o pró-reitor.

As notificações dos demais casos 
serão feitas em etapas, e já estão sen-
do enviadas às unidades. “Estamos 
elaborando um calendário para não 
fazer (os processos todos) de uma 
vez. Começou na Administração 
Central, e estamos convocando 
outros 59 servidores (segundo ele, 
de várias unidades acadêmicas). 
O processo vai para a unidade e os 
servidores tomam ciência e volta 
para a gente”, explicou.

A direção do Sintufrj procu-
rou a Administração Central da 
UFRJ para resguardar o direito 
dos técnicos-administrativos em 
educação da universidade ao re-
cebimento do Vencimento Básico 
Complementar (VBC) e do Ven-

VBC e VPNI não podem ser cortados
Foi o que provou à Reitoria, inclusive com documentos, a direção do Sintufrj

cimento Pessoal Nominalmente 
Identificado (VPNI). 

O governo vem tentando 
cortar esses direitos da categoria, 
mas a direção sindical provou, 
a muito custo e municiada de 
documentos, que o VBC e o VPNI 

estão garantidos por acordos de 
greve assinados em 2012 e 2015. 
O reconhecimento foi feito por 
escrito pelo pró-reitor de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes: 

“A Administração Central da 
UFRJ entende que não há parcelas 

a serem absorvidas a partir da 
folha de janeiro de 2018, oriundas 
de acordos de greve da categoria 
e consagradas em acordo entre o 
governo e a Fasubra.” 

É crescente a investida do 
governo para a retirada de direitos 

dos técnicos-administrativos em 
educação, e a posição da direção é 
neutralizar toda e qualquer atitude 
nesse sentido. De parte dos com-
panheiros, é preciso estar atento e 
disposto a fortalecer a ação do Sin-
tufrj, seja ela política e ou jurídica.

DOIS PONTOS

Inconsistência no pagamento 
de servidores e pensionistas 

gamento de servidores ativos e aposenta-
dos e pensionistas que recebem pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL. Ressaltamos que 
nenhuma alteração foi realizada por esta 
Pró-Reitoria, sendo de responsabilidade 
dos bancos tais procedimentos.

Dessa maneira, orientamos aos ser-
vidores que não receberam seus créditos 
em conta que compareçam à sua agência 
de origem, munidos do contracheque do 
mês, solicitando que seja feita a migração 
do crédito para a sua conta correta.

Pró-Reitoria de Pessoal - 7/2/2018

Se votar, não volta!
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Imagens da história 

Da Revolução de 30 ao golpe 
parlamentar que derrubou 
Dilma Rousseff. Página 2

Decreto acaba com 800 vagas na UFRJ
No total, 4.627 cargos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação

(PCCTAE), das instituições federais de ensino, foram atingidos pelo Decreto 9.262/18, do governo 
Temer, que extingue mais de 60 mil cargos na administração pública federal. Página 3

Lições de 
Porto Alegre
A condenação (sem 
provas) de Lula em Porto 
Alegre por uma Corte 
suspeita põe em xeque a 
democracia de um país 
de desigualdade obscena. 
Página 5 

Número de aposentadorias dobra na UFRJ 
As aposentadorias na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) deram 
um salto de 2016 para 2017: de 251 passaram a 403. Página 7

O que você precisa saber sobre febre amarela
A eficácia da vacina fracionada e a opinião de infectologistas sobre o surto 
da doença. Página 8

A crise na residência médica do HU
Comissão Nacional de Residência Médica mantém hospital sob diligência. 
Página 6

Se votar, 
não volta!
O governo quer votar a 
reforma da Previdência 
logo depois do carnaval, 
em fevereiro. Confirme os 
parlamentares da banca-
da do Rio que ameaçam 
votar  na proposta. No site 
do Sindicato, uma ferra-
menta digital permite a 
você enviar mensagem aos 
parlamentares.

NA CAPITAL GAÚCHA. Grupo de mulheres ativistas da delegação do Rio se juntou à massa de manifestantes que ocupou Porto Alegre durante três dias

Foto: Renan Silva

O governo quer votar a reforma da Previdência logo depois do carnaval, em fevereiro. 
Confirme os parlamentares da bancada do Rio que ameaçam votar na proposta. No site do 
Sindicato, uma ferramenta digital permite a você enviar mensagem aos parlamentares.

Foto: Internet
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BRASIL

Fotos: Internet

Carnaval da 
insurgência

No sambódromo e nos blocos 
que ocuparam as ruas 
da cidade, o protesto político 
esteve presente

O governo decretou 
a intervenção militar no 
aparelho de repressão do 
Estado do Rio de Janeiro 
depois de um dos carna-
vais mais politizados dos 
últimos anos. 

As imagens da Paraíso 
do Tuiuti se propagaram 
Brasil afora como um rasti-
lho de indignação. O “vam-
piro” presidencial (que, ali-
ás, foi censurado no desfile 
das campeãs), arrebatou 
as arquibancadas do sam-
bódromo e virou marca 
deste carnaval. 

Nos blocos, o grito de 
“Fora Temer” ecoava de 
forma recorrente. A turma 
do “Boi Tolo” ocupou o sa-
guão do Santos Dumont 
em manifestação de pro-
testo contra Temer, Pezão e 
Crivella - alvos de repúdio. 
Manifestações também 
aconteceram em estados 
diversos. 

No show de encerra-
mento do carnaval de rua 
em São Paulo, Daniela Mer-
cury conclamou: “A gente 
quer um presidente que a 
gente eleja. Não queremos 
autoritarismo”, disse, do 

alto do carro de som.
Mas o carnaval de 2018 

vai ficar marcado pela es-
cola do morro do Tuiuti. O 
desfile, como se sabe, tinha 
como tema a escravidão. A 
analogia com a exploração 
dos trabalhadores nos dias 
de hoje descambou, inevi-
talvelmente, para a denún-
cia da  violenta ofensiva de 
reformas que retiram direi-

Intervenção Contra a reforma, nas ruas

CENSURA. O vampiro inspirado em Temer não pôde voltar ao desfile com a faixa presidencial na noite dos campeões no Sambódromo

tos nos últimos anos.
O mérito da apresenta-

ção do enredo foi denun-
ciar, com exuberância, o 
golpe que estabeleceu a 
ruptura democrática no 
Brasil.

Em entrevista, o carna-
valesco da escola, Jack Vas-
concelos, que se formou 
na Escola de Belas Artes 
(EBA) da UFRJ, disse pala-

vras significativas.
“Sou formado pelo 

ensino público, fui uma 
criança de escola pública, 
me formei em uma fede-
ral, em Belas Artes. Então, 
a população ajudou a me 
formar, foi dinheiro pú-
blico que ajudou a pagar 
meus estudos e a manter 
as instituições em que 
me formei. Preciso de 

alguma forma retribuir 
para a população esse 
investimento. É a manei-
ra que eu posso prestar 
o serviço a ela (à socie-
dade), através da minha 
arte. Acho que é bom as 
pessoas se posicionarem 
mesmo. Acho bacana que 
o Carnaval tenha esse es-
paço e papel.”. 

É preciso mais?

A convocação do exército para 
ações urbanas contra o crime no Rio 
não é inédita. Tropas estiveram aqui 
durante a Copa e as Olimpíadas. Du-
rante um ano (2015) ocuparam o com-
plexo da Maré. Desde meados de 2017 
foram chamados para conter tiroteios 
na Rocinha. 

Os resultados dessas ações foram 
pífios. O exército não é treinado para 
combater o crime urbano, mas para o 
confronto numa guerra. 

Especialistas no assunto são unâ-
nimes em afirmar a inadequação das 
forças militares para as ações determi-
nadas pela intervenção.  

Luiz Eduardo Soares, que já foi Se-
cretário Nacional de Segurança, in-
daga: “de que modo uma ocupação 
militar resolveria questões cujo enfren-
tamento exige investigação profunda 
e atuação nas fronteiras do estado, (...) 
além de investimentos sociais?” E con-
clui. “Os próprios militares sabem que 
não podem nem lhes cabe resolver o 
problema da insegurança pública”. 

No Dia Nacional de lutas, 
19 de fevereiro, o Rio de Janei-
ro - já sob intervenção federal 
- amanheceu com muitos pro-
testos em todo estado. Hou-
ve mobilizações em rodovias, 
bancos, plataformas de petró-
leo e aeroportos.

No centro da cidade as cen-
trais sindicais e as Frentes Bra-
sil Popular, Povo Sem Medo e 
Frente de Esquerda Socialista 
fizeram ato com passeata da 
Candelária à Cinelândia.

O ato convocado inicial-
mente contra a Reforma da 
Previdência serviu também 
para rechaçar a intervenção 
no Rio. O mote foi "Não a in-
tervenção, Fora Temer, Fora Pe-
zão, Fora Crivella viajante”

Em São Paulo, milhares de 
manifestantes (foto) se concen-
traram no MASP, espaço tradi-
cional de atos na capital paulista. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Sintufrj apresenta prestação de contas do fundo de greve



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1233 – 19 a 25 de fevereiro de 2018 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Sintufrj apresenta prestação de contas do fundo de greve
Eis a prestação de contas 

em detalhes das despesas 
realizadas durante a recente 
greve da categoria. O de-
monstrativo envolve desde 
os gastos maiores, como 
caravana a Brasília, até as 
despesas mínimas, como 
reembolso do uso de táxi. Os 
documentos apresentados 
nestas duas páginas estão 
disponíveis no Sindicato aos 

sindicalizados que tiverem 
interesse em elucidar dúvidas 
ou consultá-los. A greve dos 
técnicos-administrativos foi 
iniciada em 10 de novembro 
e encerrada no início do 
recesso parlamentar, em 22 
de dezembro. Na agenda, a 
luta contra as reformas e as 
medidas de arrocho fiscal do 
governo sobre os servidores 
públicos federais. NAS RUAS. Manifestação dos trabalhadores da UFRJ durante a recente greve da categoria

Foto: Renan Silva
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DIREITOS

Sintufrj mobiliza para organizar 
extraquadro das unidades de saúde
Objetivo é formar frente de luta conjunta para solucionar situações de trabalho precário

No dia 20 de fevereiro, o Sintufrj 
realiza reunião com trabalhadores 
extraquadro do Instituto de Pueri-
cultura e Pediatria Martagão Ges-
teira (IPPMG), às 11h, no anfitea-
tro da Pupileira. A Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4) está convidada. 

Essa reunião faz parte do proces-
so deflagrado pela direção sindical 
de mobilizar os profissionais extra-
quadro de todas as unidades hospi-
talares da universidade. No dia 2 de 
fevereiro, o Sintufrj reuniu os extra-
quadro da Maternidade Escola, que 
formaram um grupo de trabalho 
para discutir suas demandas. 

Grupo único
Desde a formação, em janeiro, 

do grupo de trabalho de extraqua-
dro do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) que 
a direção do Sintufrj desenvolve o 
trabalho de organização dos extra-
quadro das demais unidades hos-
pitalares. O objetivo é formar uma 
frente de luta conjunta e pôr fim 
às injustiças a que são submetidos 
esses companheiros. 

Na prática, a direção sindical 
pretende que todos os extraquadro 
da área hospitalar se organizem 
num único grupo de trabalho para 
levar à Reitoria suas demandas. “A 

iniciativa dos extraquadro do Hos-
pital Universitário foi muito positi-
va, mas entendemos que o diálogo 
com a Pró-Reitoria de Pessoal deve 
ser feito com todos os outros traba-
lhadores extraquadro da univer-
sidade”, explica a coordenadora-
-geral do Sintufrj Gerly Miceli.

Lutar por dignidade
“Sou trabalhadora da área de 

saúde e agora dirigente sindical, e 
não podemos compactuar com a 
situação de precariedade absoluta 
de direitos básicos que se perpetua 
na UFRJ há anos”, disse a dirigente 
sindical. 

Segundo ela, é necessário 
buscar soluções, e o Sintufrj está 
junto dos extraquadro nessa jor-
nada. “Não prometemos o paraíso, 
porque a conjuntura está muito 
adversa, mas afirmamos que nos 
empenharemos da melhor forma 
para devolver dignidade a esses tra-
balhadores desprovidos de direitos 
trabalhistas básicos”, disse Gerly 
na reunião com os extraquadro da 
Maternidade Escola.

A dirigente lamentou a ausên-
cia da PR-4 na reunião. Foi um 
compromisso desmarcado na últi-
ma hora. Ela reiterou que o diálogo 
aberto pela PR-4 com os extraqua-

dro do HUCFF deva ser estendido 
aos demais que trabalham em ou-
tras unidades. O grupo de trabalho 
do HUCFF tem reuniões quinzenais 
com a PR-4. 

O objetivo da direção do Sintufrj 
é que os trabalhadores extraquadro 
de todas as unidades de saúde esco-
lham seus representantes para inte-
grar o grupo de trabalho do HUCFF 
e, assim, poderem também expor 
suas necessidades para a PR-4.

Maternidade Escola
Gerly Miceli destacou a impor-

tância da mobilização dos traba-
lhadores extraquadro para atingir 
seus objetivos. “A reunião na Ma-
ternidade Escola foi significativa, e 
esperamos da Pró-Reitoria de Pes-
soal reconhecimento e atenção às 
necessidades deles, como também 
dos trabalhadores das demais uni-
dades de saúde. São companheiros 
que trabalham nas unidades de 

SAÚDE PÚBLICA

UFRJ vacina contra a febre amarela
Assim que o Centro de Vacina-

ção de Adulto (CVA) da Coordena-
ção de Políticas de Saúde do Tra-
balhador da UFRJ (CPST) passou 
a oferecer a vacina contra a febre 
amarela, longas filas diárias se 
formaram no entorno da unidade, 
que fica próxima à entrada do blo-
co L, do Centro de Ciência da Saúde 
(CCS). O horário de funcionamen-
to do Centro é das 8h às 13h e das 
14h às 16h. Quem tiver a carteira de 
vacinação deve levá-la.

O CVA está atendendo para va-
cinação contra a febre amarela pes-
soas acima de 15 anos. Mas quem 
tem mais de 60 anos precisa apre-
sentar declaração médica liberando 
a vacinação. 

Além das doses contra a febre 
amarela, estão sendo oferecidas à 

saúde da universidade com uma 
enorme disparidade salarial, não 
ganham insalubridade, 13º nem 
férias”, disse.

O diretor da Maternidade Es-
cola, Joffre Amim, que participou 
da reunião, também é favorável a 
que se chegue a uma solução para 
a situação de precariedade das re-
lações de trabalho dos extraquadro 
nas unidades de saúde da univer-
sidade. 

JOFFRE AMIM, diretor da Maternidade Escola, fala na reunião dos extraquadro da unidade

população as vacinas de rotina. 
Contra a febre amarela, a dose é 
fracionada (um quinto da dose 
integral), porque o CVA está inte-
grado à campanha do Ministério 
da Saúde. 

Só será dada a dose integral aos 
que forem viajar ao exterior, porque 
os países que exigem a vacinação 
contra a febre amarela não aceitam 
a dose fracionada, mas, mesmo 
assim, mediante comprovante da 
viagem (passagem ou confirmação 
do hotel onde irá se hospedar, por 
exemplo).

Recomendações
A coordenadora do CVA, Maira 

Fontanelli, disse que só nos dois pri-
meiros dias da vacinação, iniciada 
em 5 de fevereiro, mais de 200 pes-

soas procuraram o Centro.
Mesmo com tanta procura, 

Maira disse que não faltará vacina. 
Se precisar de mais, o CVC será re-
abastecido. Ela reafirma a necessi-
dade de se tomar a vacina, mesmo 
a fracionada. “A fracionada tem 
duração de oito anos, aproximada-
mente, com revacinação em 2026”, 
informou.  

Também funcionário do CVC, 
Anderson Felinto de Souza lem-
bra que, segundo orientação da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), quem já foi vacinado 
(com a dose integral) contra a fe-
bre amarela não há necessidade 
de ser revacinado.

Leitos no HUCFF
O Hospital Universitário Cle-

mentino Fraga Filho (HUCFF) dis-
ponibilizou quatro leitos para inter-
nação de pacientes com suspeita de 
febre amarela. A medida, segundo 
o hospital, amplia o atendimento 
oferecido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e agiliza o fechamen-
to do diagnóstico da doença. A Cen-
tral de Regulação do Estado do Rio 
de Janeiro é responsável por indicar 
e encaminhar os pacientes com ca-
sos suspeitos.

VACINAÇÃO. Procura intensa no centro de vacinação

Fotos: Renan Silva

 

         



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1233 – 19 a 25 de fevereiro de 2018 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

UNIVERSIDADE

A proibição de novos con-
cursos por tempo indefinido por 
meio do Decreto 9.262/18, de 
Michel Temer, que atingiu 58 
cargos do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação (PCCTAE), compro-
mete a manutenção das atividades 
técnico-administrativas das uni-
versidades. Na UFRJ, unidades de 
valor inestimável, como o Museu 

Proibição de concursos
afeta Museu Nacional

Decreto de Temer congela o 
ingresso de profissionais de 
restauração que cuidam do 
acervo da instituição

“Viemos ao longo de oito anos 
construindo este laboratório, que 
cuida de um acervo muito diverso 
e múltiplo. É um dos laboratórios 
mais novos no país”, diz Márcia 
Valéria, restauradora e chefe do 
laboratório. 

“Um laboratório com uma 
megaestrutura – são quase 500 
metros de construção –, onde os 
profissionais estão investindo em 
formação. É um investimento que 
a universidade e o governo fize-
ram. E isso não pode se perder”, 
acrescenta. “Como se pode vedar 
a abertura de concurso para um 
laboratório que foi criado há 

ção com habilitação em Madeira.  
Outro trabalho importante 

realizado pelo laboratório é a 
produção da Semana de Con-
servação do Museu Nacional. 
O evento apresenta o trabalho 
que é feito na conservação e 
restauração e sua importância 
para a preservação dos acervos, 
ainda mais num país que não 
tem tradição de conservar sua 
memória e sua história. “Ajuda 
a chamar a atenção para a nossa 
área e ressalta esse trabalho, que 
é específico e bem minucioso. 
Este ano vamos para a terceira 
edição”, explica Ana Luiza Ama-

“Isso não pode se perder”

ral, técnica em restauração com 
habilitação em Papel.

Segundo Márcia Valéria, o 
Museu Nacional representa a 
história e a cultura de vários 
lugares, e o Laboratório Central, 
com seus profissionais, cuida de 
sua preservação. “Aqui são rea-
lizadas pesquisas de repercussão 
internacional. Por aqui passaram 
celebridades, entre elas o físico 
Albert Einstein e várias figuras 
proeminentes. É um lugar de 
memória, de história, de pesquisa, 
de saber, de fazer. Nós cuidamos 
da preservação, da conservação 
preventiva e da restauração”.

10 anos? É um contrassenso”, 
questiona a restauradora.

A técnica em restauração Mô-
nica Coeli reforça a importância 
do laboratório. “Lidamos com o 
patrimônio. Um patrimônio que 
é da União, e somos diretamente 
responsáveis por ele. Se você não 
tem esse profissional em museus 
que são federais, você estará colo-
cando em risco esse patrimônio”, 
alerta. 

“E aí vem a terceirização, 
com gente de fora que não tem 
compromisso com a instituição. 
Como funcionários, temos essa 
responsabilidade”, diz Mônica 

Coeli, que também tem habilita-
ção em Paleontologia. 

Elaine Costa, outra restaura-
dora da equipe do LCCR, afirma 
que, “com a proibição de concur-
sos para cargos importantes para 
a manutenção das atividades da 
universidade e de suas unidades, 
como o Museu, não se está pen-
sando no futuro”. 

“Não se quer saber a conse-
quência que isso vai gerar daqui 
a 10 anos. A extinção de cargos 
também é um risco altíssimo 
para a manutenção da univer-
sidade”, complementa Tarcísio 
Saramela, técnico em restaura-

Nacional – a mais antiga insti-
tuição científica do Brasil e um 
dos maiores museus de história 
natural e de antropologia das 
Américas – sofrerão um revés.

O Laboratório Central de 
Conservação e Restauração 
(LCCR) é uma das unida-
des também afetadas. Criado 
em 2000 para conservar um 
acervo de mais de 20 milhões 

de itens, abrange áreas como 
Zoologia, Arqueologia, Etnolo-
gia, Geologia, Paleontologia e 
Antropologia Biológicas. É um 
setor fundamental que realiza 
um trabalho multidisciplinar 
para todo o museu, cuida, 
trata, zela pela preservação do 
patrimônio, e desenvolve tam-
bém programas de extensão e 
formação, mas corre o risco de 

ter suas atividades congeladas. O 
cargo de restaurador foi um dos 
proibidos para novos concursos.

O LCCR ficou fechado durante 
oito anos, sendo reaberto em 2010 
graças à realização de concursos 
para a contratação de restaurado-
res e técnicos de restauração. Nele, 
trabalham cinco profissionais, 
efetivamente dois restauradores e 
três técnicos em restauração. Essa 

equipe trabalha com o apoio de 
dois encadernadores. 

A partir de 2015, os profissio-
nais expandiram suas habilita-
ções para atender a maior número 
possível de solicitações. Além da 
preservação, o grupo cuida tam-
bém da conservação preventiva, 
que é antever as possibilidades de 
dano e tirar um objeto em questão 
da condição de risco.

EQUIPE DO LABORATÓRIO: Elaine Costa, Tarcísio Saramela, Mônica Coeli, Márcia Valéria e Ana Luiza Amaral

1 – Ana Luiza Amaral trabalha na 
recuperação de livro do acervo 
do Museu atingido há dois anos 
por uma inundação. Cerca de 500 
volumes foram molhados. Uma 
parte ficou encharcada. Dezoito 
livros foram congelados, e agora 
estão sendo tratados, até que 
fiquem na forma mais próxima da 
original.
2 – Elaine Costa restaura tela de 
mais de dois metros do reinado de 
Dom Pedro II. A obra teve perdas na 
sua estrutura. A Seção de Memória 
e Arquivo do Museu solicitou a 
recuperação do quadro.
3 – Mônica Coeli trabalha na 
conservação de uma das peças da 
Coleção Didática Etnográfica da 
Seção de Atendimento ao Ensino 
(SAE).

1 2 3

 

         



PESSOAL

Na semana que antecedeu 
o carnaval, 50 aprovados 
no concurso 293 de 2016 

foram empossados em seus cargos 
pela Pró-Reitoria de Pessoal (PR-
4). A média de idade varia entre 25 
e 40 anos. As unidades de saúde da 
UFRJ foram as mais contempladas 
com o reforço de pessoal. Dentre os 
recém-ingressos estão 14 médicos, 
11 técnicos de enfermagem, cinco 
enfermeiros, dois radiologistas e 
um farmacêutico.

A lista dos novos funcionários é 
completada com 16 contramestres/
oficiais – profissionais com forma-
ção para atuar em várias frentes 
de trabalho na construção civil, 
instalações elétricas e hidráulicas, 
e carpintaria – e por um pedagogo. 

A recepção aos novos técnico-
-administrativos em educação 
ocorreu no dia 6, no auditório 
do Centro Cultural Horácio 
Macedo, antigo Roxinho, no 
Centro de Ciências Matemáticas 
e da Natureza (CCMN). 

Saudação
do Sintufrj 
“É com muita alegria que 

participamos de mais uma posse 
na universidade, porque por muito 
tempo o nosso Sindicato lutou, e 
luta, pela realização de concurso 
público”, disse, na saudação aos 
recém-chegados, a coordenadora 
de Esporte e Lazer do Sintufrj 
Noemi Andrade.

 O coordenador de Políticas 
Sociais da entidade Ruy de Azevedo 
dos Santos também participou da 
recepção aos funcionários, orga-
nizada pela PR-4. 

Kit com folder informativo 
sobre a história do Sindicato, 
exemplar do Jornal do Sintufrj 
e ficha de filiação foi entregue aos 
funcionários.

“É facultativo se filiar à enti-
dade, mas é importante fortalecer 
o nosso instrumento de lutas 
para que possamos lutar contra 
as medidas que cortam cargos 
e carreiras”, conclamou Noemi 
Andrade.

Segundo a dirigente sindical, 
“nos organizar como trabalhador 
da UFRJ, hoje, é uma forma de 
sobrevivência”.

“Venham conhecer seu ins-
trumento de luta, venham para 
a nossa luta diária! porque nesta 
conjuntura muito difícil em que 
vivemos precisamos acumular 
forças para combater reformas e 
impedir que o trabalhador público 
seja chamado de vagabundo e 
apontado como aquele que tem 
vantagens sobre os outros”.   

  

Concursados assumem na UFRJ 
A maioria dos novos funcionários vai para as unidades de saúde da universidade

Mais concursos
Como já faz há algum tempo, 

a PR-4 mobilizou parte do seu 
estafe para recepcionar os recém-
-ingressos na UFRJ. Durante todo 
o dia, com intervalo apenas para 
o almoço, os novos integrantes do 
quadro técnico da universidade 
foram orientados sobre direitos e 
deveres e esclareceram dúvidas. 

O superintendente-geral da 
PR-4, Pedro e Sá da Silva, recebeu 
os 50 técnicos-administrativos em 
educação com uma síntese sobre a 
importância da UFRJ para o país, 
destacando o papel da instituição 
em ensino, pesquisa e extensão, e 
na prestação de serviços. 

“A universidade oferece saúde 
à população do Rio de Janeiro 
e forma trabalhadores; com a 
pesquisa, ajuda a atacar os pro-
blemas centrais que assolam a 
sociedade brasileira; e a extensão 
é como a gente se relaciona com 
a sociedade”, disse o superin-
tendente.

Segundo o representante da 
PR-4, apesar do recente decreto 
de Michel Temer, que extinguiu 
cargos e cortou vagas, a UFRJ 
realizará mais dois concursos: 
“Temos dois concursos em anda-
mento, porque a gente prevê que 
as vagas desses concursos estão 
asseguradas”.    

A maratona foi encerrada com 
leveza e bom humor, graças ao 
servidor Carlos Toindé, autor de 
uma peça teatral, da qual é o pro-
tagonista, sobre o serviço público. 

“Espero poder contribuir e me qualificar, pois sou formada em enferma-
gem e vou trabalhar em uma das universidades públicas mais importantes do 
país”, destacou a técnica de enfermagem Erica Santelli, 30 anos, casada, mãe 
de um filho, que todos os dias se deslocará de Duque de Caxias para a UFRJ.     

Recém-chegados

 “É um orgulho trabalhar numa instituição tão importante para o país 
como a UFRJ. Eu me sinto uma privilegiada”, disse Patrícia de França de 
Souza, 29 anos, casada, mãe de dois filhos, técnica de enfermagem e em 
estágio de conclusão do curso superior de enfermagem, moradora de Inhoaíba.  

João Clemilson da Silva, 29 anos, cursa licenciatura em Física a distância 
pelo Cederj, mas na UFRJ vai exercer a função de contramestre de ofício. 
“Tento há anos uma vaga na UFRJ ou em outra instituição pública. Estou 
muito feliz em trabalhar na universidade, e agora mais ainda, depois que 
conheci os incentivos à capacitação e qualificação”, afirmou o recém-
-ingresso, morador de Bangu.  

“Trabalhei como administrador de edifício na Praia Vermelha de 2003 a 
2011, mas como terceirizado. É uma felicidade enorme voltar à universidade 
aprovado em concurso. Meus amigos estão muito felizes por mim”, garantiu 
o contramestre Cezar Romerio, 55 anos, residente em Anchieta. 

Há vários anos, Arthur Mota Damasceno, 35 anos, tenta uma vaga por 
concurso público, mas somente passou neste, para a UFRJ, onde irá atuar 
como médico, na especialidade de clínico geral. “Sempre tive vontade de 
atuar em ambiente acadêmico, porque há possibilidade de crescer dentro 
da minha especialização”, comemorou o tijucano. 

Fotos: Renan Silva

RECEPÇÃO. Dirigentes do Sintufrj deram as boas-vindas aos funcionários, que tomaram posse no ex-Roxinho
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