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A Direção do SINTUR-RJ
deseja que vocês, vigilantes da
Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU), sejam bem
vindos a UFRRJ. Assim como
ocorre em todo país, vivemos um
momento de muita insegurança
na Universidade Rural, diante
disto, a chegada de vocês, 214
vigilantes para a UFRRJ é cercada
de muitas expectativas. O
SINTUR-RJ
(Sindicato
dos
Trabalhadores em Educação),
aprovou em Congresso a garantia
de poder representá- los como
associados.
Estamos aqui para recebe- los
com otimismo e felicidade, mas
sem grandes ilusões, pois
sabemos que como todos nós,
trabalhadores da UFRRJ, vocês
enfrentarão
problemas
cotidianos para desempenhar
suas atribuições. A chegada de
vocês ocorre no momento em
que estamos discutindo com a
DGV (Divisão de Guarda e

Vigilância) local de lotação de
todos vocês, a construção de um
Fórum de Segurança com
objetivo de discutir qual a
segurança que queremos para a
Comunidade Universitária, a qual
entendemos não se resumir
apenas a vocês, vigilantes, mas
em um conjunto de ações que
deverão ser discutidas com a
Comunidade Universitária.
Em 2014, o vigilante Rogério
Souza fez a seguinte descrição
sobre a DGV: ”A Divisão de
Guarda e Vigilância (DGV) é
composta por homens que, na
sua maioria, começaram ainda
jovens sua jornada profissional.
Participaram
de
missões
espinhosas, com apoio logístico
precário na época, tendo sob sua
responsabilidade
uma
área
imensa, de difícil acesso até
mesmo nos tempos atuais. (...)
Esses profissionais formaram
família, viram seus filhos
crescerem
juntos
com
a

universidade...
universidade...”.
São junto a
estes profissionais que vocês
desempenharão suas tarefas,
enfrentando
as
péssimas
condições de trabalho impostas
nas universidades com o corte de
verba na educação. Precisamos
de muita unidade na luta para
vencer todos os obstáculos
cotidian
cotidianos. Em breve estaremos
convidando
convidando- os a participarem do
Fórum de Segurança,
Segurança onde
discutiremos coletivamente sobre
qual segurança queremos para
UFRRJ. Participe das atividades
ativi
do sindicato, nos procure.
Estamos
stamos disponíveis para apoiáapoiá
los em qualquer situ
situação que
necessitarem.
Seja
nosso
associado!
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