
ANO XXV  Nº 1239  9 A 15 DE ABRIL DE 2018  www.sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

Congresso da 
Fasubra

Jornal do Sintufrj 
publicará 
resumo de teses 
ao congresso 
Página 5

Manobras na Corte
Veja como os 
conchavos da 
presidente do STF, 
Cármen Lúcia, 
aproximaram Lula 
da prisão. 
Página 8  MILHARES formaram barreira humana em torno do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo, berço político de Lula

Sindicato tenta impedir corte dos 26% no STF
Mandado de segurança é o último recurso na esfera judicial para manter o índice. Página 2

Cláudia Morgado toma posse na Politécnica
É a primeira mulher na direção de uma das mais 
tradicionais unidades da universidade. Página 7

Infestação de lacraias fecha Escola Infantil
Pais e direção se mobilizam para salvar a escola. 
Eles exigem providências da Reitoria. Página 4

Sintufrj critica 
interferência 
do TCU no 
controle de 
frequência

Página 2

Segurança no 
Fundão 

Reitor e prefeito 
da UFRJ buscam 
reforço de 
policiamento
Página 6

Curso para 
extraquadro

Sindicato realiza 
aula inaugural
em parceria com 
HUCFF
Página 2

Destino do lixo 
eletrônico

Cetem, CT, UFRJ 
e Inea formam 
parceria e criam 
manual
Página 5

CLÁUDIA: desafios na direção de uma unidade com forte presença masculina ESQUECIDA: Escola de Educação Infantil pede socorro para sair da crise



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1239 – 9 a 15 de abril de 2018 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

OPORTUNIDADE

Fotos: Renan Silva

Sintufrj inicia curso para extraquadro
Na segunda-feira, 2 de abril, 

foi realizada a aula inaugural 
do Curso Preparatório para Con-
curso do Sintufrj voltado para os 
extraquadro das unidades hospi-
talares da UFRJ. A iniciativa do 
Sindicato conta com a parceria 
do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF). As 
aulas começam no dia 9 de abril, 
e até sexta-feira, 6, os interessa-
dos podem se inscrever.

“O curso é um compromisso 
de solidariedade desta gestão sin-
dical com esses trabalhadores que 
há anos fazem parte do cotidiano 
da universidade, contribuindo com 
sua força de trabalho, mas em si-
tuação bastante precária. Eles não 
têm reconhecidos direitos trabalhis-
tas mínimos. Portanto, este é um 
investimento real do Sintufrj, que 
visa preparar essas companheiras 
e companheiros para concorrer a 
uma vaga de concurso público na 
sua área de atuação”, disse a coor-
denadora de Educação, Cultura e 
Formação Sindical do Sintufrj Joa-
na de Angelis.

Estrutura do curso
A coordenadora pedagógica 

dos cursos do Sintufrj, Daniele São 
Bento, informou os alunos sobre a 
estrutura do curso, que foi mon-
tado especialmente para preparar 
os trabalhadores extraquadro para 

concurso público. Ela destacou 
que as aulas serão ministradas por 
professores com experiência em 
preparar alunos para concursos. 

Os alunos terão aulas de ma-
temática/raciocínio lógico, portu-
guês, informática para concurso, 
legislação e conhecimentos bási-
cos de saúde, de segunda a sexta-
-feira, das 17h às 19h, no 10º an-
dar do HUCFF. 

A chefe do Serviço de Saúde do 
Trabalhador (Sesat/HU), Sandra 
Batista, acrescentou que a propos-
ta do curso não é só preparar os 
trabalhadores para concurso na 
UFRJ, mas, proporcionar todas as 
condições para que participem de 
qualquer disputa em instituições 
públicas do país: “Aproveitem a 
oportunidade. Este curso é um in-
vestimento pessoal em vocês, prin-
cipalmente pela sua qualidade”.

Expectativas
Os trabalhadores extraqua-

dro estão motivados para o curso 
e esperam aproveitar ao máximo 
as aulas para fi carem em igual-
dade de condições com os outros 
candidatos em concursos futuros. 
“Temos de buscar o conhecimen-
to. Quero ver se consigo fazer uma 
boa prova quando houver concur-
so e assim ter mais oportunidade 
para concorrer a uma vaga. Ge-
ralmente temos de trabalhar em 

vários lugares para completar a 
renda, e por isso conquistar uma 
vaga em concurso é também ga-
nhar qualidade de vida”, disse Je-
ferson Lima da Silva, 37 anos, do 
Instituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG).

Valéria Cristina Rodrigues, 49 
anos, 14 dos quais passados no 
IPPMG, elogiou a iniciativa do 
Sintufrj: “Achei uma oportunida-
de muito boa para nós, extraqua-
dro. Foi muito bem divulgado, e 
tivemos tempo de nos inscrever. 
Assim, abraçamos com força essa 
oportunidade”. 

Presenças
Também estiveram presentes 

na aula inaugural a coordenadora 
de Políticas Sociais do Sintufrj Ivâ-
nia Ferreira; a chefe do Sesat, San-

dra Batista; o chefe do Serviço de 
Treinamento e Desenvolvimento 
do HUCFF (STD), Carlos Simões, e 
o professor de matemática do cur-
so, Raphael Bonfi m. 

Torneio de futebol soçaite do Sintufrj
A próxima reunião de organiza-

ção do torneio será na sexta-feira, 13, 
às 11h, no Espaço Saúde Sintufrj. No 
primeiro encontro de organização 
da competição compareceram re-
presentantes de seis unidades: Diseg, 
Prefeitura Universitária, Ladetec, De-
cania do Centro de Tecnologia, Esco-
la Politécnica e Escola de Educação 
Física e Desportos. 

Todas as unidades e órgãos 
da universidade estão convidados. 
Participe!

Comemoração do Mês do Trabalhador 
O torneio de futebol soçaite faz 

parte da agenda do Sintufrj come-
morativa ao mês do trabalhador, 
maio. A direção sindical está prepa-
rando uma agenda de eventos que 
contemplará todas as trabalhado-
ras e trabalhadores da UFRJ, técni-
cos-administrativos em educação e 
professores. 

Revista PGPU 
abre para publicações

O Conselho Editorial da revista 
Práticas em Gestão Pública Uni-
versitária (periódico eletrônico da 
Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ) 
convida gestores, pesquisadores, 
docentes, discentes, técnicos-
-administrativos em educação, 
ativos ou aposentados, e trabalha-
dores terceirizados de instituições 
públicas de ensino superior de 
todo o país que desejem divulgar 

JEFERSON e Valéria: a expectativa é de sucesso em concurso; 
e, para a coordenadora do Sintufrj Joana de Angelis, a iniciativa 
é um compromisso de solidariedade da gestão 

COORDENADOR de Esporte e Lazer do Sintufrj, José 
Caetano, conduz a reunião no Espaço Saúde da entidade

Reunião 
aposentados e pensionistas

Quarta-feira, dia 11, no Es-
paço Cultural do Sintufrj (Fun-
dão), às 10h. Pauta: organização 
da agenda de reuniões e apresen-
tação do projeto Apropriação Di-

gital e inscrição para participação 
no curso que o Sintufrj oferecerá 
em parceria com o Laboratório 
de Informática para a Educação 
(Lipe-Nides, CT/H 200). 

As atividades que estão sendo 
organizadas visam propiciar às 
duas categorias de servidores pú-
blicos oportunidade para debate-
rem questões relacionadas a seus 
direitos e demandas diversas, assim 
como interagirem a respeito de te-
mas de interesse de toda a comuni-
dade universitária. 

Outro objetivo da agenda do 
Mês do Trabalhador é valorizar o 
fazer de cada segmento de traba-
lhador na universidade, com ex-
posição sobre a história do Sintufrj, 
lançamento do projeto Prata da 
Casa, Roda de Conversa sobre te-
mas de interesse da categoria, apre-
sentação de trabalhos e happy hour.     

análises, refl exões e resultados de 
trabalhos sobre Gestão Pública 
Universitária, preferencialmente 
em coautoria com técnicos, a sub-
meterem o trabalho a uma de suas 
seções. As submissões estarão aber-
tas até o dia 3 de julho de 2018. O 
edital e mais informações sobre a 
revista podem ser consultados no 
site https://revistas.ufrj.br/index.
php/pgpu/index.
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Mandado de segurança

assessoria jurídica do 
Sintufrj está entrando esta 
semana com mandado 

de segurança no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para tentar 
impedir o corte dos 26,05% no 
contracheque de 8 mil servidores 
na próxima folha.

O mandado de segurança é o 
último recurso na esfera judicial 
para manter o índice. Caso ob-
tenha liminar no STF, o corte é 
suspenso de forma provisória até 
que o mérito do mandado seja 
julgado.

Com isto, os advogados do 
Sintufrj ganhariam tempo para 
explicar aos juízes que a implan-
tação dos 26,05% na folha foi feita 
administrativamente, e não por 
processo judicial.

Se a liminar for negada pelo 

NOSSOS DIREITOS

Mandado de segurança no STF 
tenta impedir corte dos 26,05%
Recurso para obtenção de liminar é o último na esfera judicial para manter o índice

tribunal, os 26,05% serão cortados 
dos contracheques dos 8 mil servi-
dores que fazem parte do processo 
original de recuperação do índice.

Hoje, cerca de 18 mil servidores 
recebem os 26,05%. O acórdão do 
TCU não incluiu 10 mil servidores 
que, na interpretação do tribunal, 
tiveram a implantação do índice 
pela via administrativa. 

Os docentes que estão no pro-
cesso dos 26,05%, mesmo os que 
estão no processo original, não 
terão o percentual cortado neste 
momento, porque estão protegidos 
por uma liminar em mandado de 
segurança da Adufrj. 

Em maio de 2017, por não 
ter recorrido, o Sintufrj perdeu 
em definitivo ação rescisória no 
Superior Tribunal de Justiça, o que 
torna muito difícil evitar o corte 
neste momento. 

Diante da nova tese invocada 
pelo Sindicato, o novo mandado 
de segurança busca a suspensão 
do acórdão do TCU, porque o do-
cumento desconsiderou a natureza 
administrativa da implantação do 
percentual em 1994.

Implantação administrativa, 
reafirma o Sindicato, que ocorreu 
para todos os servidores que rece-
bem o índice, já que nunca houve 
ordem judicial que mandasse 
pagar o índice.

Em maio de 2017, por não ter recorrido, o 
Sintufrj perdeu em definitivo ação rescisória 
no Superior Tribunal de Justiça, o que torna 
muito difícil evitar o corte neste momento. 

A

ACEITO REJEITADO

Caso obtenha liminar 
no STF, o corte é suspenso 
de forma provisória até 
que o mérito do manda-
do seja julgado

Se a liminar for re-
jeitada pelo tribunal, 
os 26,05% serão corta-
dos dos contracheques 
dos 8 mil servidores

Controle de 
frequência na UFRJ

Na sua saga permanente de 
regular ações e procedimentos 
na universidade, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) se 
volta, agora, para o controle de 
frequência por meio de cartão 
de ponto. 

A realidade mostra que, com 
todas as restrições orçamen-
tárias impostas por governos 
descompromissados  com a 
educação de qualidade,  as 
universidades públicas lideram 
os rankings de excelência das 
instituições de ensino do país. 

A produção acadêmica da 
UFRJ e de suas coirmãs, bem 
como qualquer outra prestação 
de serviços à sociedade (pes-
quisas, programas de extensão, 
atendimento na área da saúde 
de alta complexidade), não 
pode ser medida pela mera 
indigência burocrática de um 
cartão de ponto. 

 Usar esse critério, como 
induz as orientações do TCU, é 
apequenar o fazer universitário.

Não somos contra o contro-
le de frequência. Mas isso não 

pode ser definido por normas 
determinadas por um órgão 
externo, como o TCU, alienado 
do cotidiano da instituição.

O Sintufr j  entende que 
essa questão deve ser enfren-
tada pela Reitoria, que deve 
se referenciar na autonomia 
universitária e elaborar uma 
política padrão de controle de 
frequência para a universida-
de, atendendo sem distinção 
categorias e unidades.

Diretoria do Sintufrj 

RUDI Cassel, assessor 
jurídico do Sintufrj

Foto: Renan Silva
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S.O.S. EEI 

Pais e direção se mobilizam para salvar a escola
Infestação de lacraias nas salas de aula foi o estopim para exigir que a universidade assuma 
sua responsabilidade com a escola, que sobrevive sem recursos e em instalações precárias

Uma infestação de lacraias 
e formigas em três salas obrigou 
a direção da Escola de Educação 
Infantil (EEI) da UFRJ, na quin-
ta-feira, 5, a suspender as ativida-
des até 20 de abril. No mesmo dia 
a Coordenação de Meio Ambiente 
da Prefeitura providenciou a bio-
larvicida das áreas infestadas, e à 
tarde, a Associação de Pais con-
vocou uma reunião para discutir 
todos os problemas da escola.  

A escola atende 94 crianças, 
de quatro meses a cinco anos e 
11 meses de idade, cujos pais são 
trabalhadores e alunos da UFRJ e 
de qualquer outra instituição pú-
blica ou empresa privada, pois o 
ingresso é por sorteio aberto à po-
pulação. Criada há 36 anos como 
creche, até hoje a escola funciona 
precariamente em instalações ce-
didas pelo Instituto de Puericul-
tura e Pediatria Martagão Gestei-
ra (IPPMG). 

Problemas se multiplicam
Seis salas tiveram seu piso 

fofo arrancado para aplicação 
de biolarvicida realizada pela 
Coordenação de Combate a Ve-
tor da Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio, que é parceira da 
Prefeitura da UFRJ. Segundo os 
pais e as dirigentes da escola, as 
técnicas-administrativas Ales-
sandra Sarkis e Aline Crispim, 
o prédio apresenta desde o ano 
passado péssimas condições de 
uso. Além disso, muitas vezes as 
professoras são obrigadas a sus-
pender atividades pedagógicas 
por falta de material didático. 

Os pisos das salas estão soltos 
e quebrados, colocando em risco 
a segurança física das crianças; 
os banheiros entupidos, as tornei-
ras quebradas, os azulejos soltos, 
as instalações elétrica e hidráuli-
ca danificadas. Os problemas se 
multiplicam na Escola de Edu-
cação Infantil, que não tem verba 
própria, porque não é ainda uma 
unidade acadêmica da universi-
dade, como é o Colégio de Apli-
cação (CAp). 

Segundo supõe a diretora 
Alessandra, as fortes chuvas de 
março foram responsáveis pelo 
aparecimento de lacraias e ou-
tros insetos sob os pisos fofos 
soltos do berçário, maternal e 
na sala de movimentação, que 
é usada por todas as 94 crianças 
da escola. Mas por precaução os 
técnicos recomendaram a retira-
da dos pisos danificados para de-
detização de todos os ambientes.  

De quem é a 
Escola de Educação Infantil?

A comunidade da Escola de 
Educação Infantil (EEI) se mo-
biliza pela realização de obras no 
prédio durante o período em que 
permanecerá fechada. Na segunda 
reunião de pais e professores, na 
sexta-feira, 6, ficou decidido que 
seria elaborada uma Carta Aberta à 
comunidade universitária.  

Na segunda-feira, 9, o assun-
to entraria na pauta da reunião 
do Conselho de Centro do Centro 
de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH), instância que responde 
pela escola. E na quinta-feira, 12, 
pais, alunos, professores e a direção 
da escola vão ao Conselho Univer-
sitário exigir que a UFRJ abrace de 
fato a administração da EEI, assu-
mindo a responsabilidade pela so-

lução dos problemas de infraestru-
tura do prédio e de falta de material 
didático.

Conforme pais de alunos e 
professores, desde que a escola foi 
institucionalizada, em 2013, ela 
sobrevive de promessas da Rei-
toria. “A pergunta que tem que 
ser feita é: De quem é a Escola de 
Educação Infantil? Ela é nossa! 
A sua institucionalização foi um 
avanço, e por isso precisamos que 
a Reitoria assuma a sua responsa-
bilidade para com as crianças e os 
profissionais que lá trabalham”, 
afirmou a coordenadora de Edu-
cação, Cultura e Formação Sin-
dical do Sintufrj Joana de Angelis 
durante a reunião com a comuni-
dade da EEI. na sexta-feira.  

Uma escola que 
educa e forma educadores

A Escola de Educação Infantil 
completou 36 anos em 2017. Ini-
ciou seu funcionamento em 1981 
com um caráter de assistência aos 
servidores da UFRJ. Mas nos últi-
mos anos ocorreram várias discus-
sões sobre o papel dessa escola, e 
algumas mudanças aconteceram. 

Uma delas, de âmbito nacional, 
se deu com a aprovação da Resolu-
ção nº 1, de 2011, que fixou nor-
mas de funcionamento das Escolas 
de Educação Infantil das Unidades 
de Educação Infantil ligadas à Ad-
ministração Pública Federal direta, 
suas autarquias e fundações pelo 
Conselho Nacional de Educação na 
Câmara de Educação Básica.

Em 2013, a escola foi inclusa no 
organograma da UFRJ para cum-

prir uma das normas da Resolução. 
Assim, a proposta de instituciona-
lização foi discutida no Conselho 
Universitário e, por unanimidade, 
aprovada a criação da Escola de 
Educação Infantil como órgão su-
plementar do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas (CFCH). 

O papel fundamental da Esco-
la de Educação Infantil é integrar 
ensino, pesquisa e extensão. É labo-
ratório para formação em diversas 
áreas, especialmente na formação 
de professores. A unidade também 
atua como referência na educação 
infantil, desenvolvendo seu traba-
lho pedagógico com crianças e suas 
famílias pautado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil.

TRISTEZA da diretora Alessandra expressa em lágrimas diante do caos em que se transformou a escola

AFLIÇÃO e revolta de mães e pais impulsionam a mobilização para lutar pela sobrevivência da escola

Fotos: Renan Silva
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No dia 4 de abril foi lançado o 
Manual para Destinação 
de Resíduos Eletroeletrô-

nicos, no auditório do Parque Tec-
nológico da UFRJ. O evento abriu o 
calendário de comemorações dos 
40 anos do Centro de Tecnologia 
Mineral (Cetem).

A publicação – que está sendo 
replicada virtualmente – é o re-
sultado da pesquisa realizada pela 
engenheira Lúcia Helena Xavier, 
do Cetem, com a UFRJ, através da 
Decania do Centro de Tecnologia 
(CT), e o Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea).

Trabalho de pesquisa
Há 11 anos Lúcia Helena pes-

quisa o tema com o objetivo de fazer 
chegar à população informações a 
respeito de como se deve lidar com 
o lixo eletroeletrônico e descartá-lo. 
Segundo a pesquisadora, o Brasil 
gera 1,5 milhão de toneladas por 
ano de resíduos eletroeletrônicos, 
sendo o quinto consumidor dos 
produtos no mundo.

“São resíduos altamente tó-
xicos e que impactam o meio 
ambiente, e o consumidor não 
tem informações a respeito. Mas 
podemos orientá-lo”, disse a pes-
quisadora, que espera disseminar 
junto à população do Rio de 
Janeiro as informações contidas 
no manual.

Evento
Na mesa de abertura do evento, 

o decano do CT, Fernando Ribeiro, 

Você sabe o que fazer com seu lixo eletroeletrônico? 
Cetem/CT/UFRJ/Inea formaram parceria e lançaram o e-book manual 
de orientação para a população do Rio de Janeiro. Está na internet

elogiou a iniciativa de produção 
do manual: “Não podemos medir 
esforços para a sustentabilidade. 
Tudo no planeta é energia. Temos 

de cuidar da vida, e é nossa obriga-
ção cuidar do planeta. Precisamos 
vislumbrar um futuro para nossos 
filhos e netos; mas do que nunca 

O coordenador de Comuni-
cação Sindical do Sintufrj, Luiz 
Otávio Silva, que coordena os 
programas ambientais da Decania 
de Centro de Tecnologia (CT), par-
ticipou da segunda mesa do evento.

Ele explicou a política am-
biental da unidade e apresentou, 
de forma sucinta, os programas 
nos quais atua nas áreas de resí-
duos, racionalização de água e 

Os resíduos de equipamentos 
eletroeletrônicos (REEE) repre-
sentam um conjunto diversificado 
de produtos e são classificados 
no manual da seguinte forma: 
eletrodomésticos; eletroeletrô-
nicos; monitores, informática e 
telecomunicações; fios e cabos; 
pilhas e baterias; e equipamentos 
de iluminação (lâmpadas). Junto, 
seguem as explicações sobre o que 
são esses resíduos, os cuidados que 

Manual ensina e orienta 
devem ser tomados e onde podem ser 
levados para descarte. São 20 páginas 
com orientações para a população da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

A equipe que trabalhou no ma-
nual checou os locais de descarte. 
O manual está sendo divulgado 
através dos links: http://www.cetem.
gov.br/livros e http://mineralis.
cetem.gov.br/handle/cetem/2119 . 
No segundo semestre será lançada 
uma atualização.

Programas ambientais do CT
energia elétrica e conservação 
das áreas verdes. 

“Precisamos ter garantias 
do destino dos resíduos. Não 
faltam recursos humanos para 
isso; o que falta é posiciona-
mento para colocar em prática 
uma política ambiental efetiva. 
O manual é um pequeno mas 
importantíssimo passo”, afir-
mou Luiz Otávio.

23º CONFASUBRA

Na próxima edição do Jornal 
do Sintufrj, as correntes 
políticas que militam no 

movimento sindical dos técnicos-
-administrativos em educação da 
UFRJ terão, cada uma, espaço de 
uma página para publicação de  
teses ao 23º Congresso Nacional 
da Fasubra (Confasubra). 

Uma edição de leitura fácil e 
agradável para o leitor comporta 
até cinco mil caracteres e uma 
imagem (foto, ilustração). O 

Jornal do Sintufrj publicará 
as teses para o congresso 
No dia 24 de abril, terça-feira, às 10h, no auditório do CT, o Sintufrj 
realiza assembleia para eleger sua delegação ao Confasubra  

material deve ser entregue até 
quinta-feira, 12, arte-finalizado. 

Este Confasubra 
é especial 
O 23º Confasubra será realiza-

do de 6 a 11 de maio, no Centro 
Nacional de Convenções, em 
Poços de Caldas (MG). Esse 
Confasubra elegerá a diretoria e 
o Conselho Fiscal da Federação, 
além de discutir e aprovar um 
plano de lutas; o enfrentamento 

ao golpe; a retirada de direitos e 
formas de organização que res-
pondam à conjuntura. “Também 
está em pauta a possibilidade de 
uma greve, a defesa da carreira e 
todas as conquistas da categoria, 
como também da universidade 
pública, que está sob ataque 
direto dos golpistas”, pontuou o 
coordenador de Educação da Fa-
subra, Rafael de Souza Pereira.  

“O congresso é a instância 
máxima da Federação e mobiliza 

a base para pensar a organização 
da entidade. É uma renovação de 
ânimos. A direção é composta de 
25 diretores, uma plenária que 
reúne em média 200 pessoas, 
mas o congresso mobiliza mais 
de mil pessoas. É uma oxigena-
ção do debate na Fasubra. Por 
isso, é muito importante eleger 
delegados comprometidos com a 
luta e esclarecidos do papel estra-
tégico da Federação”, concluiu 
o dirigente. 

As escolas, as universidades 
– chama a atenção o dirigente – 
são os primeiros lugares a serem 
atacados quando se inicia o pro-
cesso de construção do fascismo, 
porque é onde acontece o debate 
de ideias e a possibilidade de resis-
tência. “Mesmo que imobilizadas, 
asfixiadas pelo corte de recursos 
e intimidadas com processos, 
prisões midiáticas, conduções 
coercitivas, essas instituições 
resistem”, conclui Rafael.   

temos que acelerar nosso trabalho, 
porque as mudanças climáticas 
estão avançando mais do que o 
previsto, e muito rápido. Aonde 

vamos chegar? Iniciativas como 
esta do manual são muito impor-
tantes, e temos de reciclar nosso 
lixo de qualquer tipo”.

Foto: Renan Silva

LÚCIA Helena Xavier e Marisa Monte, pesquisadoras do Cetem; Luiz Otávio Silva, da Decania do CT e coordenador de 
Comunicação do Sintufrj; Herman Nascimento, bolsista do Cetem; Antônio Gusmão e Paula Reinol, analistas do Inea
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INSEGURANÇA NO FUNDÃO

Secretaria de Segurança promete reforçar 
policiamento no campus ainda em abril
Reitor e prefeito da UFRJ se reuniram com subsecretário de Segurança Pública

No  dia 5, o reitor Roberto Leher 
e o prefeito da UFRJ, Paulo Mario 
Ripper, se reuniram com o subse-
cretário de Assuntos Estratégicos da 
Secretaria de Estado de Segurança 
do Rio (Seseg), Roberto Alzir Dias 
Chaves, na sede da Secretaria de Se-
gurança, na Central do Brasil.

Eles reivindicaram aumento 
do efetivo de policiais militares 
que atuam na Cidade Universitá-
ria (17º BPM, da Ilha do Gover-
nador); apoio da Divisão Antisse-
questro (DAS) nas investigações 
dos casos de sequestros-relâmpago 
no campus e ações para conter as-
saltos nos ônibus, além da partici-
pação do 22º Batalhão da Polícia 
Militar (Maré) no policiamento do 
Fundão.

Compromissos de Alzir
A assessoria de imprensa da 

Prefeitura da UFRJ informou que o 
subsecretário disse que até o fim de 
abril as forças de Segurança Públi-
ca poderão contar com a volta do 
Regime Adicional de Serviço (RAS, 
pagamento por hora extra que 
amplia o policiamento nas ruas ao 
estimular os policiais a trabalhar 
nas folgas). 

O secretário anunciou também 
outras medidas que resultarão na me-
lhoria do policiamento do campus, 
como a entrega ainda em abril de 
novos carros ao batalhão da Ilha do 
Governador, dentro de um pacote de 
renovação da frota da Polícia Militar. 

Seminário Nacional vai discutir a segurança nos campi 
Reunidos na sede da Coorde-

nação de Segurança (Diseg), na 
sexta-feira, 6, vigilantes de diversas 
unidades definiram a delegação da 
UFRJ que vai participar do XXVII 
Seminário Nacional de Segurança 
dos Institutos Públicos de Ensino 
Superior (Ipes) e Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT), que 
será realizado entre os dias 5 e 11 de 
agosto, em Brasília. A universidade 
será representada por 21 trabalha-
dores e dois coordenadores regio-
nais eleitos no último seminário: 
Antônio Gutemberg e Oseias Diniz. 

“A delegação é grande porque 
pretendemos desenvolver ações 
políticas durante a realização do 
seminário. No dia 8 de agosto, está 
prevista uma atividade no Congresso 
Nacional, para pressionar por reali-
zação de concursos públicos para vi-
gilantes nas instituições de ensino e 
por melhores condições de trabalho 
desses profissionais. Vamos apro-
veitar que é ano eleitoral para rea-

firmarmos nossos pleitos, inclusive 
porque há projetos de lei em trâmite 
que são importantes para a catego-
ria”, informou Antônio Gutemberg. 

Proposta de pauta 
A vigilante e coordenadora 

de Esporte e Lazer do Sintufrj, 
Noemi de Andrade, propôs que 
fosse realizada uma reunião dos 
vigilantes com o assessor jurídi-
co do Sindicato para embasar a 
formulação de uma pauta com 
reivindicações sobre questões ju-

rídicas a serem levadas ao semi-
nário nacional. 

Além da realização de con-
curso público para vigilantes, a 
categoria reivindica adicional 
noturno e de periculosidade (o 
vigilante particular ganha 30%, 

enquanto o patrimonial, que tra-
balha em via pública, 10%) e ho-
ras extras pagas integralmente. 

Insegurança no Fundão 
Os vigilantes discutiram 

também na reunião o crescente 
número de casos de violência na 
Cidade Universitária. Sem pres-
cindir da ação da Polícia Mili-
tar, eles consideram necessário 
o controle dos acessos ao cam-
pus; aparelhamento da Diseg 
(com viaturas, comunicadores, 
uniformes para os vigilantes, re-
forma da sede, entre outras me-
didas) e concursos públicos para 
recompor o efetivo, que hoje está 
muito aquém do contingente 
que havia após o último concur-
so, em 1988.

A situação de insegurança na 
UFRJ se repete em outras insti-
tuições de ensino, cujos campi 
são abertos, e essa questão está 
na pauta do seminário. 

VIGILANTES. Reunião definiu delegação que vai representar o segmento em seminário

Fotos: Renan Silva

PONTOS de ônibus, estacionamentos, jardins, vias: o perigo ronda todos esses lugares 

Segundo ele, estão adiantadas 
as negociações para a assinatura 
do convênio com a Petrobras para 
o Programa Estadual de Integra-
ção na Segurança (Proeis), que 
vai resultar na contratação de 
mais policiais para reforçar o po-

liciamento no Fundão.
“De forma que há perspecti-

vas de melhora já para o final de 
abril, que vai se materializar em 
um ambiente de mais segurança 
e mais tranquilidade para que a 
UFRJ continue desempenhando o 

seu importante papel de desenvol-
vimento científico no Brasil", disse 
Alzir. 

O subsecretário também se 
comprometeu a informar a Reito-
ria sobre as investigações do caso 
Diego Vieira. 
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UFRJ

Em uma cerimônia sensível e 
concorrida, Cláudia Morga-
do e sua equipe assumiram 

a direção da Escola Politécnica da 
UFRJ no dia 2 de abril, no auditório 
do Centro de Tecnologia. A profes-
sora é a primeira mulher a dirigir 
a unidade em 225 anos de sua 
existência. A Escola de Música da 
UFRJ a homenageou com recital.  

Cláudia Morgado, ex-aluna da 
Escola Politécnica e ex-técnica-
-administrativa, estará à frente 
da unidade de ensino mais antiga 
das Américas (fundada em 1792) 
e uma das melhores do país. Ela 
pretende realizar uma gestão 
democrática (2018-2021), formar 
engenheiros capazes de contribuir 
para o crescimento do país e 
defender incondicionalmente a 
universidade pública gratuita. 

 
Inspiração para 
outras mulheres  
A nova diretora já tem expe-

riência de gestão. “Entre 2000 a 
2006, fui a primeira mulher e a 
mais jovem diretora adjunta da 
Politécnica, e, nos mandatos poste-
riores, observamos professoras com 
menos de 40 anos participando da 
direção da Escola”, disse. 

Segundo Cláudia, ainda é 
baixa a participação feminina no 
mercado de trabalho de engenha-
ria no Brasil, e preponderante a re-
presentação masculina na Escola 
Politécnica. “A Escola Politécnica 
possui 208 docentes, mas somente 
17% são mulheres. O fato de hoje 
tomar posse a primeira mulher 
diretora em 225 anos desta Escola 
é uma efeméride. Espera-se que 
esse quadro contribua de alguma 
forma para o crescimento da parti-
cipação feminina na engenharia”, 
afirmou. 

Um técnico na equipe
Compõe a equipe da pro-

fessora o técnico em eletrônica 
Ricardo Julian da Silva Graça, 
que assumiu a diretoria adjunta 
de Desenvolvimento Humano. 
“A experiência do corpo técnico-
-administrativo é importante para 
a Escola. Julian tem história na 
área de extensão; conheço seu 
trabalho, quando fui diretora 

Uma mulher à frente 
da Escola Politécnica
Cláudia Morgado iniciou sua carreira profissional na UFRJ como 
técnica-administrativa. Esta é a primeira vez em 225 anos de 
existência que uma mulher assume a direção da Escola Politécnica

POSSE. O reitor da UFRJ, Roberto Leher, prestigia posse de Cláudia Morgado

EQUIPE de diretores adjuntos: Juliana Braga (Ensino e Cultura), Edilberto Strauss 
(Desenvolvimento e Extensão), Vitor Romano (Relações Internacionais) e Ricardo 
Julian da Silva Graça (Desenvolvimento Humano)

COMUNIDADE universitária prestigia a nova direção eleita para a Escola Politécnica

Fotos: Renan Silva

adjunta”, destacou Cláudia 
Morgado.  

A atuação de Ricardo Julian 
será voltada para investimento e 
desenvolvimento em qualificação 
e capacitação do corpo social da 
Escola Politécnica, especialmente 
para o técnico-administrativo. 
Ele é o primeiro técnico-admi-
nistrativo em educação a ocupar 
um cargo de direção na unidade. 
Em seu currículo constam vários 
prêmios conquistados pela UFRJ 
em congressos de extensão. “Ve-
nho desenvolvendo esse trabalho 
na área da Politécnica, e nessa 
gestão pretendemos incrementar 
a nossa qualidade profissional”, 
declarou Julian.

 

         



BRASIL

Diverso da figura obscena do 
juiz Moro (facilmente identificado 
como conspirador), a ministra 
Cármen Lúcia, ora na presidên-
cia do Supremo Tribunal Federal 
(STF), engana à primeira vista.

De aparência frágil, lembra 
uma diretora de escola do interior, 
respeitada pelas famílias da cidade, 
e presente na memória afetiva 
de gerações que receberam seus 
ensinamentos.

Mas Cármen Lúcia não é o que 
parece. Nos episódios que culmi-
naram com a rejeição do habeas 
corpus de Lula, a ministra atuou 
em conchavos, afinada aos agentes 
da coalização golpista, para tirar 
o ex-presidente do jogo.

Um jornalista conservador, 
Reinaldo Azevedo, foi preciso na 
Folha de S.Paulo: “Quando na 
cadeia, Lula será um prisioneiro 
de Cármen Lúcia. E não me refiro 
a seu voto de desempate. Foi ela 
quem se negou a pautar, o que 
não encontra explicação técnica, 
as ações declaratórias de constitu-
cionalidade, cujo relator é Marco 
Aurélio”. 

Essas ações declaratórias di-
zem respeito a artigos do Código 

A dama do golpeA dama do golpe
Cármen Lúcia é a completa encarnação da fábula O Lobo em Pele de Cordeiro

de Processo Penal e da Constitui-
ção, que diz que “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal 
condenatória”. 

Desde novembro, Cármen 
Lúcia resiste em pôr na pauta para 
apreciação essas ADCs. O ministro 
Marco Aurélio, vice-decano do STF, 
havia decidido apresentar uma 
questão de ordem em plenário 
em 21 de março. Iria exigir que 
Cármen Lúcia marcasse data para 
o julgamento dessas ações.

A pressão partia, também, de 
outros ministros. O fato inédito 
é um questionamento público da 
presidente do Supremo por um dos 
integrantes da Corte. Se postas em 
pauta as duas ações, o desdobra-
mento do que viria a acontecer 
no plenário do STF seria outro. O 
que fez Cármen Lúcia: propôs aos 
ministros o julgamento do habeas 
corpus preventivo apresentado pela 
defesa de Lula. Ou seja, personali-
zou a questão. 

Evitou o debate em tese sobre a 
prisão de condenados em segunda 
instância. E colocou o futuro do 
ex-presidente em discussão. Como 
se sabe, o julgamento começou em 

21 de março, mas acabou no dia 
4 de abril. Cármen Lúcia ganhou 
tempo (todo o feriado da Páscoa), 
o suficiente para tentar pôr Lula 
na prisão. 

Como informou o site Po-
der360, sucedeu o seguinte: “A 
ministra Rosa Weber, a mais 
silenciosa do STF, tem posição 
pessoal conhecida. Rosa Weber é 
contra o cumprimento de pena de 
prisão antes que o processo tenha 
'transitado em julgado'. Ou seja, 
acha que todos podem recorrer 
ao STJ e ao STF.  Chegou a deixar 
claro em conversas com colegas 
da Corte que poderia votar dessa 
forma no caso do habeas corpus de 
Lula. Mas houve mais de 10 dias 
entre o início do julgamento do 
HC e a conclusão na madrugada 
de hoje. Esse período foi suficiente 
para que Rosa fosse apresentada a 
argumentos que justificassem seu 
voto contra Lula. No plenário, ela 
usou o curioso raciocínio de que só 
aceitaria mudar a jurisprudência 
da Corte se fosse numa análise a 
respeito de assunto abstrato – e 
não sobre uma pessoa específica”.

Ministro acusa armadilha
O ministro Marco Aurélio 

manifestou, de forma direta, em 
plenário, sua insatisfação com 
as manobras da presidente do 
Supremo. Chegou a confessar seu 
arrependimento por ter concorda-
do em não apresentar a questão de 
ordem na sessão de 21 de março, 
para pôr em apreciação as ADCs do 
qual era relator. Caiu na armadi-
lha e aceitou, em troca, discutir o 
habeas corpus para Lula. 

Agora o cenário é outro. O 
ministro deve apresentar a questão 
de ordem na próxima sessão do Su-
premo. Mas se antes havia maioria a 
favor da tese de que “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal con-
denatória”, a partir dos eventos que 
resultaram na negação do habeas 
corpus a Lula não se sabe como os 
demais ministros, antes comprome-
tidos com a tese, vão reagir. 

Faz política, não faz direito
A trajetória da ministra Cármen Lúcia está associada ao voto que 

livrou o senador Aécio Neves da prisão. Operou a sessão do Supremo 
que transferiu ao Senado a decisão sobre o afastamento de parlamentar.

 Recentemente envolveu-se em polêmica ao encontrar-se com 
Michel Temer, presidente investigado pelo STF. O encontro foi fora 
da agenda oficial. 

Aconteceu dois dias depois de o presidente ter encaminhado uma 
carta à procuradora-geral da República questionando a inclusão de 
seu nome em inquérito sobre recebimento de propina da Odebrecht.

Ministros que dividem o plenário do Supremo com Cármen Lúcia 
dizem que ela faz política, não direito, à frente do Suprema Corte. 
Heroína do grupo Globo ( e da mídia hegemônica), foi homenageada 
como personalidade do prêmio Faz Diferença, mimo que o jornal O 
Globo distribui todo ano.

ESTE AÍ opera a
serviço de quem?

PROXIMIDADE 
do golpista

MINISTRO acusou
a armadilha
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