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Comunidade unida em defesa da
universidade e contra a PEC 241

Segunda-feira, dia 10: 
Concentração às 11h entre o CT e o CCMN.

Terça-feira, dia 11:
Às 11h, na Praia Vermelha.

Atos conjuntos Sintufrj, Adufrj, DCE, APG e Attufrj
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Conservadorismo avança no país 
Neste primeiro turno das 

eleições municipais, mais 
de 25 milhões de eleitores 
(17,58%) não compareceram 
às urnas para votar. Segundo 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), o número de faltosos 
totalizou 25.330.431. No total, 
118.755.019 eleitores foram às 
urnas. Em 2012, nas eleições 
municipais, a abstenção foi 
de 16,41% – 22,73 milhões de 
eleitores não compareceram às 
urnas. 

O Rio de Janeiro foi o estado 
com maior percentual de abs-
tenção, com 21,54%. Em São 

Paulo, foi de 20,73%. Na cidade 
do Rio de Janeiro, somando as 
abstenções e os votos nulos e 
em branco, 42,54% dos eleito-
res não votaram em ninguém – 
um milhão e 866 mil eleitores. 

O candidato a prefeito mais 
votado do Rio, Marcelo Cri-
vella, do PRB, obteve 842.201 
votos. De modo geral, todos os 
partidos perderam votos a pre-
feito em relação às eleições de 
2012. O PT foi quem mais per-
deu, com menos 15 milhões de 
votos e caindo de segundo mais 
votado para nono. 

Outro dado alarmante 

é que aumentou também o 
voto conservador. No Rio, por 
exemplo, Carlos Bolsonaro, 
filho do reacionário e deputa-
do federal Jair Bolsonaro, foi 
o candidato a vereador mais 
votado, com mais de 100 mil 
votos. Em São Paulo, o milio-
nário João Doria – que passou 
a campanha toda dizendo que 
não é político – se elegeu em 
primeiro turno, pelo PSDB. De 
certa forma, são resultados es-
perados, tendo a grande mídia 
como grande responsável por 
isso, ao criminalizar a políti-
ca, sobretudo o PT.

Com Freixo contra o atraso 
Jandira Feghali reafirmou 

seu compromisso formalizado 
antes da campanha, de unidade 
da esquerda no segundo turno. 
Em junho deste ano, por ini-
ciativa da deputada comunista, 
os três candidatos do campo de 
esquerda no Rio – Jandira Fe-
ghali (PCdoB), Marcelo Freixo 
(PSOL) e Alessandro Molon 
(Rede) – se reuniram e selaram 
a unidade das forças progressis-
tas em torno do candidato que 
passasse para o segundo turno, 
para derrotar o campo conser-
vador e contra o retrocesso.

Ibope: 73% 
não aprovam 
governo Temer

Pesquisa Ibope encomendada 
pela Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) e divulgada na terça-feira, 
dia 4, aponta que 39% dos brasileiros 
consideram a gestão de Michel Temer 
ruim ou péssima, além de 34% que a 
consideram regular; apenas 14% no 
País avaliam o governo como ótimo 
ou bom; percentual de desaprovação 
é o mesmo da pesquisa realizada em 
junho, ou seja, nada mudou em qua-
tro meses, mesmo depois da efetivação 
de Temer como presidente, após o im-
peachment; pesquisa foi realizada en-
tre 20 e 25 de setembro e ouviu 2.002 
pessoas em 143 municípios.

Reunião do Sintufrj no CCMN
Na terça-feira, dia 4, às 10h, 

no auditório do CMA, a direção 
do Sintufrj se reuniu com tra-
balhadores da Manutenção e de 
outros setores do Centro de Ciên-
cias Matemáticas e da Natureza 
(CCMN) para prestar informações 
sobre o andamento das ações co-
letiva (28,86%, 26,05%, 26,06% 

e 3,17%), entre outras demandas 
jurídicas – o que foi feito pelo ad-
vogado Rafael Mello, do Departa-
mento de Gestão de Processos da 
entidade – e a respeito da raciona-
lização de cargos, a PEC 241/2016 
e o PLP 257/2016.

A reunião foi solicitada pelos 
trabalhadores da própria unidade.  

TST decide que negociado não 
pode se sobrepor à legislação

O pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho concluiu na segunda-feira, 
26 de setembro, um julgamento his-
tórico: apesar dos esforços do minis-
tro e presidente do TST, Ives Gandra, 

Plantão jurídico no 
campus UFRJ-Macaé

A direção do Sintufrj gestão 
Unidade na Luta informa que, a 
partir do mês de outubro, serão 
realizados plantões mensais do 
Departamento Jurídico da enti-
dade para atender os sindicali-
zados.

Os atendimentos serão rea-
lizados mediante agendamento 
prévio, que poderá ser feito até 
a véspera de cada plantão pelos 
telefones (21) 3194-7133 ou 
(21) 3194-7144, bem como pelo 
e-mail civel@sintufrj.org.br.

No momento do agenda-
mento, os sindicalizados deve-
rão informar o nome completo, 
número do Siape, telefone para 
contato e e-mail. Na ocasião do 
comparecimento para o atendi-
mento agendado, o servidor de-

verá estar munido de RG, CPF e 
contracheque atualizado.

Os plantões serão realizados 
no Nupem, das 9h às 11h, e no 
Polo Universitário, das 13h às 
16h. Já a sala para atendimento, 
será informado posteriormente 
em virtude da possibilidade de va-
riação do local. As datas do plan-
tão são: 13/10/2016, 9/11/2016 e 
7/12/2016.

As datas para os plantões de 
2017 serão divulgadas pelo Jornal 
do Sintufrj e pelo site da entidade 
(www.sintufrj.org.br). 

Qualquer dúvida ou informa-
ções adicionais, entrar em conta-
to com o Departamento de Gestão 
de Processos pelos telefones (21) 
3194-7133 ou (21) 3194-7144 ou 
pelo e-mail civel@sintufrj.org.br.

Nota de repúdio do Museu Nacional 
O Museu Nacional/UFRJ, 

como uma instituição dedicada 
à disseminação das ciências, da 
história e da cultura, apoia e pro-
move, em parceria com a admi-
nistração da Quinta da Boa Vista, 
diversos eventos, que têm como 
pressuposto a preservação do patri-
mônio do qual as duas instituições 
são guardiãs e a segurança de seus 
usuários.

Em ocasiões anteriores, o 
palácio-sede do Museu, bem tom-
bado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, teste-
munhou a gravidade da realização 
de eventos que desconsideraram os 

possíveis danos a sua estrutura, tais 
como vidraças quebradas, picha-
ções e vandalismo. É importante 
ressaltar que a vibração gerada pela 
frequência sonora, emitida por po-
tentes caixas de som, compromete a 
integridade do acervo exposto.

O Museu se solidariza também 
com a Administração do Jardim 
Zoológico, preocupada com os ani-
mais, que são gravemente afetados 
com os altos e constantes sons de 
eventos de grande porte.

Neste sentido, o Museu Nacio-
nal apresenta com veemência o 
seu repúdio a realização do mega-
evento ULTRA Brasil, previsto para 

ocorrer na Quinta da Boa Vista nos 
dias 14 e 15 de outubro. Tal repúdio 
se alicerça, também, no fato de o 
evento ter caráter privado, com fi ns 
lucrativos, em um espaço público e 
em área de preservação.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 
2016.

Museu Nacional/UFRJ 

Redação: A Justiça Federal 
atendeu ao pedido do Ministério  
Público Federal e na quarta-feira, 
dia 5, concedeu liminar para impe-
dir a realização na Quinta da Boa 
Vista do festival de música eletrôni-
ca nos dias 14 e 15 de outubro. 

de fazer valer que o negociado vale 
mais que o legislado, o pleno do TST 
manteve o entendimento de que o 
negociado não vale mais do que a 
lei. Ou seja, nenhuma negociação 

pode tirar direitos dos trabalhadores 
e das trabalhadoras. A decisão, inclu-
sive, discorda de precedentes recentes 
abertos por ministros do Supremo 
Tribunal Federal.

Qualificação Sintufrj
No dia 22 de setembro, a direção 

sindical realizou a cerimônia de cer-
tifi cação da primeira turma do projeto 
PBase do Sintufrj para formação no 
ensino médio. 

Entre os que concluíram o curso 
estavam as servidoras do HU: 

MARIA Gorete Silva 
dos Santos

MARIA José Primo

Torneio de futebol do Sintufrj
A reunião de organização da competição será realizada na sexta-

-feira, dia 14, às 14h, no Clube dos Empregados da Petrobras (Cepe), no 
Fundão (Rua Lobo Carneiro s/n).
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É LUTA!

Congresso entrega o pré-sal aos estrangeiros
O povo brasileiro foi traído pe-

los deputados federais que na noite 
de quarta-feira, dia 5, votaram fa-
voravelmente pelo fim do sistema 
de partilha, entregando a explora-
ção do pré-sal às multinacionais.  

“Todos os países que optaram 
por entregar petróleo aos estran-
geiros amargam pobreza, desi-
gualdade e subdesenvolvimento”, 
afirmou a deputada Erika Kokay 
(PT-DF). 

Os deputados aprovaram o 
texto-base, de autoria do chan-
celer golpista José Serra (PSDB), 
do projeto de lei que tira da Pe-
trobras a obrigação de participar 
de todos os consórcios de explo-
ração dos campos do pré-sal. Na 

prática, a aprovação significa a 
entrega do pré-sal a investidores 
estrangeiros em detrimento dos 
interesses nacionais. 

Era meta do golpe
Atualmente, a Lei 12.351/10, 

que institui o regime de partilha, 
prevê a participação da Petro-
bras em todos os consórcios de 
exploração de blocos na área do 
pré-sal com um mínimo de 30%. 
O PL 4.567 subtrai da Petrobras 
mais de 82 bilhões de barris de 
petróleo que lhe estariam reser-
vados, se forem levadas em con-
ta as estimativas de que a região 
produtora tenha reservas de pelo 
menos 273 bilhões de barris, 

como revelam estudos recentes.

Votação
O texto-base foi aprovado por 

um placar de 292 votos a favor, 
101 contrários e uma abstenção. 
Para concluir a votação, os depu-
tados ainda precisam analisar sete 
emendas com sugestões para alte-
rar trechos da proposta. Depois, o 
projeto vai à sanção do presidente 
usurpador Michel Temer. 

 “Já estava previsto que uma 
meta do golpe parlamentar era a 
privatização do pré-sal, que des-
tina 75% do Fundo Social para a 
educação e 25% para a saúde”, 
registrou o líder do PT, deputado 
Afonso Florence (PT-BA). 

Crime de lesa-pátria
“A aprovação do PL 4.567/16 

coloca em risco não só a sobera-
nia do país, como significará o 
desmonte da política de conteúdo 
nacional, que tirou das cinzas a 
indústria naval e fomentou a ca-
deia produtiva local de petróleo e 
gás, gerando empregos e riquezas 
no nosso país”, denuncia a Fede-
ração Única dos Petroleiros (FUP).  

Desde a quebra do monopólio 
da Petrobras, nenhuma das petro-
líferas privadas que passaram a 
operar no Brasil encomendaram 
navios, plataformas ou equipa-
mentos à indústria nacional ao 
longo de duas décadas de abertura 
do setor. 

“Que empresa no 
mundo abriria mão 
desta garantia, ainda 
mais neste momento 
em que as petrolíferas 
passam por uma 
das maiores crises 
internacionais do 
setor?”, pergunta a FUP

Para a FUP, aprovar o PL 4.567 
constitui crime de lesa-pátria. “O 
legado do pré-sal – saúde, educa-
ção, tecnologia, emprego, renda, 
desenvolvimento – está totalmen-
te comprometido”, avalia a FUP 
em sua página na internet.

UFRJ contra a PEC 241
A segunda assembleia comu-

nitária dos três segmentos da UFRJ 
– técnicos-administrativos em edu-
cação, professores e estudantes – e 
dos trabalhadores terceirizados, na 
quinta-feira, dia 6, nas escadarias 
da entrada principal do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), decidiu 
pela realização de dois atos con-
juntos nesta segunda-feira, 10, e 
na terça-feira, 11, quando deverá 
ser votada no Congresso Nacional 
a Proposta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) 241/2016. 

O objetivo é mobilizar e marcar 
a reação contrária da comunidade 
universitária a esse ataque do go-
verno ilegítimo de Michel Temer 
aos trabalhadores e ao conjunto da 
sociedade brasileira para aumentar 
os lucros dos banqueiros.  

Alerta
A assembleia comunitária foi 

um ato de alerta para a necessidade 
de participação de estudantes, pro-
fessores e técnicos-administrativos 
em educação nas mobilizações 
de resistência aos golpes do gover-
no a direitos e de combate à PEC 
241. Além da presença nos atos e 
manifestações, as lideranças sindi-
cais e estudantil orientaram para 
que cada um procure explicar as 
consequências da PEC 241 para a 
educação e demais setores da so-
ciedade aos colegas de trabalho e de 
salas de aulas, familiares, vizinhos 
e amigos. 

Atos dias 10 e 11
Nos dois dias programados para 

a votação da PEC 241 ocorrerão os 

atos na universidade. A Adufrj está 
orientando os professores a liberar 
os estudantes de 11h as 14h para 
que eles possam participar. Nesta 
segunda-feira, 10, a concentração 

é às 11h, entre o CT e o CCMN. Na 
terça-feira, 12, às 11h, o ato será no 
campus da Praia Vermelha.  

Na avaliação das entidades 
representativas dos segmentos – 

Sintufrj, Adufrj, Attufrj, DCE Mário 
Prata e APG –, o momento exige 
unidade e luta, pois a PEC 241, se 
aprovada, promoverá um desmon-
te do que é público, principalmen-

te nas áreas de saúde e educação, 
atingindo, assim, a universidade 
e comprometendo o futuro de es-
tudantes, trabalhadores públicos e 
terceirizados, consolidando o golpe 
da direita e dos conservadores na 
sociedade.

“A PEC 241 é o golpe dentro 
do golpe. Vai afetar nosso país por 
20 anos, e muita gente não sabe a 
dimensão desta proposta. Vamos 
utilizar o site Brasil 2016 como me-
canismo de pressão aos deputados”, 
disse Antônio Solé-Cava, da Adufrj.

“É importante a unidade neste 
momento. É construir mais atos e 
ações na universidade”, pontuou 
Júlia, do DCE, ao fazer um chama-
mento aos estudantes.

“Essa luta não pode ser loca-
lizada e a resistência não pode ser 
simbólica como muitas categorias 
estão fazendo. Temos de reagir de 
forma radical”, defendeu Alice, da 
APG.

“Hoje estamos convocando 
todos para essa luta contra a PEC 
241, mas devemos nos mobilizar 
contra todos os outros projetos e 
mudanças na Constituição, por-
que a intenção do governo golpista 
é privatizar tudo o que for públi-
co, inclusive o Sistema Único de 
Saúde”, alertou o coordenador de 
Comunicação do Sintufrj Milton 
Madeira. 

“A PEC 241 é um não a to-
dos os direitos conquistados. Ela 
vai acabar com as nossas vidas”, 
alertou Waldinea Nascimento, 
da Attufrj, chamando a atenção 
principalmente dos trabalhadores 
terceirizados. 

JÚLIA (DCE), Francisco de Assis (Sintufrj), Antônio Solé-Cava (Adufrj), Waldinea 
Nascimento (Attufrj) e Alice (Associação dos Pós-Graduandos – APG)

TRABALHADORES e estudantes nas escadarias do CCS

Fotos: Renan Silva
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DANDO A VOLTA POR CIMA

Categoria 
ocupará suas 
vagas nos 
colegiados 
superiores 

Finalmente, depois de um ano 
de espera, os técnicos-administra-
tivos em educação tomarão posse 
nas suas vagas nos colegiados 
superiores da UFRJ na quinta-
-feira, dia 13, durante a sessão do 
Conselho Universitário (Consuni). 

A eleição para representantes 
técnico-administrativos em edu-
cação no Consuni, Conselho de 
Ensino de Graduação (CEG) e 
Conselho de Ensino para Gradu-
ados (CEPG) foi realizada de 27 
a 29 de setembro. A apuração dos 
votos foi no último dia de votação, 
no auditório do NCE (CCMN), e 
varou a madrugada.

Resultado
Quatro chapas concorreram ao 

pleito. Votaram 2.880 trabalhado-
res nos três dias de eleição, e cada 
chapa obteve o seguinte resultado: 
Chapa 1: 668 votos (24%); Chapa 
2: 886 votos (31,84%); Chapa 3: 
922 votos (33,13%) e Chapa 4: 307 
votos (11,03%). Votos brancos, 24, 
votos nulos, 73. 

Votação dos aposentados: Ne-
nhum voto para a Chapa 1; Chapa 
2, 5 votos; Chapa 3, 31 votos; Chapa 
4, 8 votos e 2 votos em branco. 
Mas, conforme explicitado no 
edital da Reitoria, a participação 
deste segmento foi apenas em 
caráter consultivo. A eleição para 
os órgãos colegiados superiores 
da universidade é institucional; o 
Sintufrj participa como apoiador. 

Composição
De acordo com a cláusula de 

barreira de 12% acordada pela 
Comissão Eleitoral com as quatro 
chapas concorrentes antes da 
eleição, a composição da repre-
sentação técnica-administrativa 
(efetivos com seus respectivos su-
plentes) nos colegiados superiores 
ficou assim: 

Consuni – Das cinco vagas 
destinadas à categoria, a Chapa 1 
conquistou uma vaga; a Chapa 2, 
duas; a Chapa 3, duas e a Chapa 
4, nenhuma. 

CEG – As três vagas dos 
técnicos-administrativos em edu-
cação foram distribuídas entre as 
Chapas 1, 2 e 3 (cada uma fez um 
representante).  

CEPG – A única vaga deste 
órgão destinada à categoria 
será ocupada por um eleito pela 
Chapa 3. 

Reitoria e trabalhadores 
organizam a retomada
O auditório do CT ficou lotado de técnicos-administrativos e professores para ouvir o 
reitor após a tragédia que destruiu parcialmente o prédio da Administração Central   

Na reunião convocada pela 
Reitoria na quinta-feira, 6, no 
auditório do bloco A do CT, às 
14h30, o reitor e sua equipe des-
tacaram a união, dedicação e so-
lidariedade dos trabalhadores da 
UFRJ manifestadas após o incên-
dio no prédio da Reitoria como 
fundamentais para contornar a 
tragédia, superar os problemas 
e começar o processo de recons-
trução. Roberto Leher elogiou os 
trabalhadores terceirizados, que 
“foram incansáveis”.  

O reitor comungou do sofri-
mento de todos e conclamou os 
trabalhadores a erguer a cabeça 
e seguir lutando pela UFRJ como 
sempre fizeram em seus piores 
momentos. Leher disse ainda que 
mensagens de solidariedade (uni-
versidades, instituições, ONGs, 
sindicatos) chegaram de norte a 
sul do país, uma prova do prestí-
gio e da posição de destaque que 
a universidade ocupa no cenário 
nacional. A partir desta segunda-
-feira, dia 10, os funcionários po-
derão entrar no prédio da Reitoria 
para pegar pertences, mas não so-
zinhos. Por segurança, eles serão 
acompanhados por integrantes de 
uma coordenação que foi criada 
para isso.

Reitor vai ao MEC  
A equipe prestou informações 

sobre os danos, o andamento da 
perícia e as providências que fo-
ram e estão sendo tomadas para 
a retomada da rotina de trabalho. 
A primeira etapa do processo é a 
conclusão dos laudos. De posse 
deles, poderá ser planejado o re-
torno ao prédio e organizada a 
reforma. O laudo da Polícia Fede-
ral está sendo concluído e foram 
entregues o levantamento da De-
fesa Civil e do Corpo de Bombeiros. 
Segundo o reitor, todos os indícios 
mostram que a causa do incêndio 
foi na parte elétrica. Além disso, fo-
ram pedidos estudos do Escritório 
Técnico da Universidade (ETU) 
e da Coordenação de Políticas de 
Saúde do Trabalhador (CPST). 

“O incêndio foi devastador, 
mas o importante é que as per-
das foram materiais”, pontuou o 
reitor, que aproveitou o auditório 
lotado para dizer que haverá mu-

danças – medidas de segurança 
serão tomadas – em relação à pre-
servação da vida e a da instituição. 
Para isso, disse que já solicitou ao 
MEC reunião para encaminhar 
as demandas urgentes levantadas 
para esta área. 

De acordo com o reitor, serão 
necessárias uma reforma no pré-
dio sinistrado, principalmente no 
oitavo andar, e a construção de 
escadas de incêndio. Também será 
preciso recuperar a laje, a subesta-
ção de energia, a fiação e a parte 
hidráulica. Por isso o retorno ao 
oitavo andar demandará tempo 
maior e não há previsão. 

Recursos próprios – De 
imediato, foram liberados pela 
Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento (PR-3) R$ 400 
mil para compras de equipamen-
to e R$ 250 mil para a Prefeitura 
Universitária fazer instalações. A 
Pró-Reitoria de Extensão (PR-5), 
a Pró-Reitoria de Gestão e Gover-
nança (PR-6) e o Protocolo foram 
destruídos. 

Acomodações provisórias
Logo após o incêndio, a par-

tir da terça-feira, 4, teve início a 
operação para alocar as equipes 
da Administração Central. O rei-
tor disse que há a preocupação de 
assegurar condições de trabalho 
para os servidores, mesmo que não 
sejam as mais adequadas. 

O gabinete foi instalado nas 
dependências do Centro de Ciên-
cias Matemáticas e da Natureza 

(CCMN), assim como outros seto-
res, os Conselhos de Ensino de Gra-
duação, Pós-Graduação e Conselho 
Universitário, as Pró-Reitorias de 
Graduação (PR-1), Pós-Graduação 
e Pesquisa (PR-2) e a Pró-Reitoria 
de Planejamento e Desenvolvimen-
to (PR-3), que está funcionando 
no segundo andar do Centro, na 
Biblioteca. A PR-6 ocupa salas no 
Núcleo de Computação Eletrônica. 
A Pró-Reitoria de Pessoal está fun-
cionando na Coppe.

A Pró-Reitoria de Extensão 
(PR-5) está instalada provisoria-
mente na Divisão de Integração e 
Comunidade (Diuc), na Prefeitura 
Universitária, inclusive o atendi-
mento à comunidade acadêmica. 

Calendários serão cumpridos  
As atividades da Semana de 

Integração Acadêmica (Siac) da 
UFRJ e da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia (SNCT) es-
tão mantidas. Todas as atividades 
que aconteceriam no prédio da 
Reitoria foram realocadas para 
o CCMN. O Corredor Cultural foi 
adiado para o dia 21 de novembro, 
junto com o 1º Encontro de Ensi-
no de Arte da UFRJ.

Aulas adiadas 
As aulas na Escola de Belas 

Artes (EBA) foram suspensas por 
duas semanas, com exceção das 
do Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano e Regional 
(Ippur), que retomará as ativi-
dades acadêmicas antes desse 

prazo. A Divisão de Assistência ao 
Estudante (DAE) não foi atingida 
pelo fogo. Foi informado também 
pela equipe que os processos de 
aposentadoria dos servidores da 
UFRJ estão preservados.

O representante do Departa-
mento de Juventude do Sintufrj, 
Esteban Crescente, falou em nome 
do Sintufrj. Ele aproveitou para 
convocar os trabalhadores para 
os atos conjuntos contra a PEC 
241/2016.  

O reitor encerrou a reunião 
incentivando os trabalhadores a 
utilizarem a força que os unem 
para reconstruir a Administração 
Central e para lutar contra a PEC 
241/2016, “que também significa 
defender a universidade e tudo o 
que ela faz e representa para a so-
ciedade e para o país”.

REITOR e sua equipe agradecem a união, dedicação e solidariedade dos 
servidores e dos terceirizados neste momento difícil pelo qual passa a UFRJ 

Fotos: Renan Silva

ROBERTO Leher 
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O incêndio de grandes pro-
porções que começou na 
segunda-feira, 3, por volta 

das 21h30, e somente debelado na 
madrugada do dia 4, atingiu diver-
sas salas do 8º andar do prédio da 
Reitoria – onde funciona o coração 
da Administração Central da UFRJ. 

O reitor e os pró-reitores ocu-
param provisoriamente salas no 
Centro de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN) e instalaram um 
“gabinete de emergência objetivan-
do assegurar os interesses maiores 
da instituição”.   

Na comunidade universitária o 
sentimento durante toda a semana 
foi de perplexidade e tristeza. Muitos 
acompanharam os trabalhos de res-
caldo do incêndio pelos bombeiros. 
O prédio da Reitoria permaneceu até 
sexta-feira, 7, às escuras e interditado 
pela Defesa Civil. 

Providências
Na manhã de terça-feira, 4, 

reitor e pró-reitores puderam entrar 
no prédio e constataram os danos 
causados pelo fogo ao 8º andar. 
Todas as salas da Pró-Reitoria de 
Gestão e Governança (PR-6) e da 
Pró-Reitoria de Extensão (PR-5) 
foram destruídas, e a Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4) também foi atingida. 
A presença da perícia da Polícia Fe-
deral estava sendo aguardada, mas a 
Reitoria informou que também faria 
apuração interna para descobrir as 
causas do incêndio.

A expectativa é que os cerca 
de cinco mil alunos da Faculdade 
de Arquitetura e Humanismo 
(FAU), da Escola de Belas Artes 
(EBA) e do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano e Regional 
(Ippur) que tiveram as aulas sus-
pensas retornassem às atividades na 
segunda-feira, dia 10.

Fogo consome parte do prédio da Reitoria   Fogo consome parte do prédio da Reitoria   

A Reitoria solicitou o apoio da 
Decania do Centro de Tecnologia 
(CT) e do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia (Coppe/
UFRJ) para elaboração de laudo 
sobre possíveis comprometimentos 
estruturais no prédio. A parte elé-
trica e a rede de informática estão 
sendo avaliadas pela Prefeitura 
da UFRJ e pela Superintendência 
de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (Supertic). 
Em nota, a Reitoria reconhe-

ceu a solidariedade e o protago-
nismo de estudantes, técnicos-
-administrativos, terceirizados e 
professores de todas as unidades, e 
afirmou: “Neste momento de ex-
trema dificuldade e tristeza, a UFRJ 
saberá enfrentar essas adversidades, 
demandando apoio institucional 
compatível com a relevância da 
instituição para a Nação”. 

De acordo com a nota, a UFRJ 
buscará apoio do MEC e de outros 
ministérios, da sociedade política 
e de todas as entidades “que defen-
dem um lugar estratégico para a 
universidade”. 

Destruição
“A PR-6 está destruída”, 

lamentou o pró-reitor de Pla-
nejamento e Desenvolvimento, 
Roberto Gambine, após retornar 

do 8º andar. “Vamos ver como 
voltar a funcionar”. O pró-reitor 
de Gestão e Governança, Ivan 
Carmo, confirmou: “Não sobrou 
nada”, e afirmou que o fogo 
atingiu também o protocolo da 
PR-4 e da PR-5.

A PR-3, segundo Gambine, 
estava tomada por fuligem, mas 
sem sinal de destruição. “Um ce-
nário de guerra”, resumiu, desa-
nimado pelo que pôde constatar.  

UFRJ

Na manhã de terça-feira, dia 
4, pequenos grupos de servidores 
se reuniam na entrada do prédio 
interditado. A maioria tentava 
entender a dimensão dos estragos. 
Pessoal da Tecnologia da Informa-
ção manifestou preocupação com 
o pagamento dos bolsistas.

Mas, em nota, a Reitoria infor-
mou que as folhas de pagamento a 
bolsistas não foram comprometidas 
pelo incêndio e que os pagamentos 
deverão ser feitos no dia 10. “Os 
dados pessoais e os processos de 
estudantes localizados na Divisão 
de Apoio ao Estudante (DAE) estão 
preservados, pois as chamas não 
atingiram a sala”, dizia o texto.    

De acordo com a nota da 
Reitoria, por volta das 21h30 do 
dia 3 foi identificado um princípio 
de incêndio na sala 827 da Pró-
-Reitoria de Gestão e Governança 
(PR-6). Imediatamente foram 
chamados o Corpo de Bombeiros 
e a Defesa Civil.

O repórter fotográfico do Sin-
tufrj Renan Silva, morador da Vila 
Residencial, avistou da sua casa a 

As chamas foram impiedosas 
fumaça escura saindo do prédio. Ele 
chegou ao local às 22h e ficou até os 
bombeiros controlarem totalmente 
o incêndio. Outro morador da co-
munidade, o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis, também 
correu para lá. 

O reitor Roberto Leher, pró-
-reitores, o prefeito e trabalhadores 
de várias unidades e setores da 
universidade também acompa-

nharam, perplexos, a luta dos 
bombeiros em conter as chamas, 
que insistiam em se alastrar pelo 
prédio. Muitos choraram ou fica-
ram em estado de choque. 

Possíveis causas 
Testemunhas do sinistro co-

mentavam que faltou luz, e, quando 
a energia voltou, o fogo iniciou no 
8º andar. “Ninguém sabe se foi gás 

ou sobrecarga”, cogitavam alguns 
trabalhadores.

Segundo a Prefeitura da UFRJ, 
antes do incêndio houve um estouro 
num transformador do campus. A 
equipe de manutenção fez o repa-
ro, religou a energia do prédio da 
Reitoria e da Faculdade de Letras 
e fez vistoria nas instalações. Mas, 
pouco depois das 21h30, vigilantes 
detectaram o princípio de incêndio. 

Registros estudantis e o Museu D. João VI não foram atingidos 
Vera Tângari, professora da 

FAU, quase não acreditava no que 
via, mas alertou: “A Faculdade 
ocupa do terceiro ao quinto andar. 
É preciso verificar se a estrutura ou 
se a parte elétrica não foi afetada”. 

A Escola de Belas Artes ocupa o 
6º e o 7º andares e a preocupação 
de Iolanda Armelau, técnica-
-administrativa da unidade, era 
com o acervo do seu Museu D. João 
VI (“A gente não sabe de nada, 
está todo mundo preocupado”) e 
com a documentação do processo 
de aposentadoria de seu marido.

Imagem protegida
Madalena Grimaldi, vice-di-

retora da EBA, garantiu que as 
chamas não atingiram o Museu D. 
João VI, no 7º andar do prédio da 
Reitoria. Mas temia que a água uti-
lizada no andar de cima infiltrasse e 
danificasse o acervo histórico onde 
estão muitas obras raras.  

Ela chamou atenção para uma 
curiosidade: a imagem de Nossa 
Senhora da Conceição (do século 
19, de 1,10m) escapou ilesa de mais 
um incêndio. O primeiro foi o que 
atingiu, em 2011, a Capela São 
Pedro de Alcântara, na Praia Ver-
melha. A estátua havia sido retirada 
para restauro e seria devolvida no 
dia que a capela pegou fogo. “Foi 
a única que se salvou”, contou ela.

PR-3 e PR-5
O pró-reitor de Gestão e 

Governança disse que as infor-
mações relativas a contratos, 
escrituras, termos de referência 
e cessão de áreas estão digitali-
zadas e que por isso não foram 
comprometidas.  

Segundo a Reitoria, como a 
Divisão de Integração Univer-
sidade Comunidade (Diuc) da 
PR-5 funciona em outro prédio, 
os equipamentos utilizados 
nos eventos (com exceção de 
laptops) e as informações sobre 
os projetos com a população no 
entorno da Cidade Universitária 
estão preservados.
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INCÊNDIO choca a comunidade universitária. A palavra de ordem agora é unir para reconstruir 
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ARBITRARIEDADE/CANALHICE

MPF desrespeita autonomia do Colégio Pedro II
O Sindicato dos Servidores 

do Colégio Pedro II (Sindscope) 
e o Fórum das Entidades da Ins-
tituição, que reúne professores, 
estudantes e responsáveis, repu-
diaram a tentativa do Ministério 
Público Federal (MPF) de proibir 
quaisquer manifestações favorá-
veis à campanha “Fora, Temer” 
nos campi do Colégio Pedro II. A 
investida do MPF foi considerada 
autoritária e comparada ao perío-
do da ditadura.

A “recomendação” foi dirigi-
da principalmente à Reitoria e às 
direções dos campi do Humaitá e 
Realengo II. O MPF agiu para que 
fossem retiradas faixas e cartazes do 
Sindscope afixados nas dependên-
cias do CPII, sob a alegação de que 
a “liberdade sindical não significa 
conferir um escudo para a salva-
guarda da prática de atos ilícitos”, 
numa referência aos dizeres “Fora, 
Temer” no material da entidade.

Autoritarismo e ameaças
O documento do MPF re-

comenda ainda ao reitor e aos 
diretores-gerais de Realengo II e 
Humaitá o seguinte: “1) Adotem as 
devidas providências para a retirada 
imediata dos cartazes com a inscri-
ção “Fora, Temer”; 2) Proíbam a 
colocação futura de cartazes, ban-
ners ou panfletos com o conteúdo 
político-partidário nas dependên-
cias do Colégio Pedro II; 3) Apurem 
no âmbito administrativo a respon-
sabilidade funcional de agentes pú-
blicos que ordenaram e colocaram 
os referidos cartazes, bem como da-
queles que permitiram tais atos; e 
4) Informem ao Ministério Público 
Federal a comprovação das medi-
das adotadas no prazo de 72 horas, 
a contar do recebimento desta”.

O MPF ameaça ainda os ad-
ministradores públicos, todos 
eleitos para os cargos que ocu-
pam, com ação de “improbidade 

administrativa” e crime de “pre-
varicação” caso não cumpram a 
“recomendação”. 

Escola Sem Partido
Os participantes do Fórum das 

Entidades que se reuniuram na 
terça-feira, dia 4, associaram termos 
usados pelo MPF no ofício aos que 
são utilizados em materiais do pro-
jeto Escola Sem Partido, que prega 
o fim do debate e do pensamento 
crítico nas escolas. “É nítida a seme-
lhança no trecho em que justifica a 
medida dizendo que “a doutrinação 
política e ideológica de alunos atenta 
contra a integridade intelectual de 
crianças e adolescentes”.

A reunião aprovou várias ini-
ciativas para contestar a postura 
adotada pelo MPF e para se con-
trapor à movimentação de uma 
parcela de responsáveis que tentam 
impor ao CPII diretrizes ideológi-
cas do projeto Escola Sem Partido, 

movimento apontado como rea-
cionário que quer proibir debates 
sobre diversidade de gênero e temas 
políticos nas escolas.

Posição do reitor
Em nota, o reitor Oscar Halac 

afirma: 
“O Colégio Pedro II é uma 

instituição vinculada ao MEC e, 
portanto, uma Escola do Governo 
Federal. O Colégio é laico em todos 
os aspectos, inclusive na questão do 
partidarismo político.

Faixas com os dizeres ‘Fora,  
Temer’ foram colocadas nos nossos 
muros e grades externas por parte 
do Sindicato local, e não contou 
com a aprovação da Reitoria por-
que sequer a ela foi submetida esta 
possibilidade. 

A colocada dentro do recinto 
do campus Humaitá II, a própria 
diretora-geral se incumbiu de reti-
rar; já na parte externa nenhuma 

faixa permanece e em nenhum dos 
campi.

Não foi identificado individu-
almente quem colocou as faixas, e 
em 4 de outubro de 2016 compareci 
ao MPF e apresentei, dentre outros 
esclarecimentos, o contido nesta 
nota.” 

Por meio da assessoria de im-
prensa do Colégio Pedro II, o Jornal 
do Sintufrj tentou falar com o rei-
tor, mas este alegou falta de tempo 
para a entrevista e até mesmo para 
responder às perguntas enviadas 
por e-mail. E a coordenação de Co-
municação do CPII enviou ao Sin-
tufrj a nota oficial, que foi também 
publicada na coluna do Ancelmo 
Gois, no jornal O Globo. 

O ofício do MPF circulou nas 
redes sociais e foi repudiado por 
profissionais da educação, estu-
dantes e militantes políticos e dos 
movimentos sociais, entre outros 
segmentos da sociedade civil.   

Mais tempo de contribuição, 
mais idade... cadê as panelas?

A Casa Civil do golpista Michel 
Temer ficou de apresentar, no dia 
6, a proposta de reforma da Previ-
dência. O ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, disse que a 
expectativa do governo é que a pro-
posta seja enviada ao Congresso até 
a conclusão da votação da PEC do 
Teto dos Gastos Públicos na Câma-
ra dos Deputados, prevista, em pri-
meiro turno, para o dia 10. 

O presidente golpista disse em 
entrevista que a reforma deve che-
gar ao Congresso em menos de 
duas semanas. A proposta que o go-
verno enviará poderá, segundo ele, 
incluir uma regra de transição. Esta 
regra poderia prever tempo a mais 
de contribuição para quem quer se 
aposentar.

Idade mínima
Hoje está em vigor a Fórmula 

85/95. Por ela, a mulher pode se 
aposentar quando a soma da idade 
mais o tempo de contribuição for 
igual ou superior a 85. No caso dos 
homens, igual ou superior a 95.

Mas Temer acha importante 
que na proposta de reforma da Pre-
vidência esteja prevista uma idade 
mínima para aposentadoria, de 65 

anos tanto para homens quanto 
para mulheres.

Falta de vergonha na cara 
De acordo com a matéria do 

site Gazeta do Povo, com base em 
informações do Portal Transpa-
rência, da Câmara dos Deputados, 
Padilha, principal articulador da 
reforma da Previdência e defensor 

da idade mínima de 65 anos para se 
aposentar, se aposentou bem cedo, 
aos 53 anos de idade, e recebe cerca 
de R$ 20 mil. 

Além da aposentadoria da Câ-
mara, ele ainda recebe mais R$ 30,9 
mil de salário como ministro do 
governo Temer, também conforme 
informa o Portal de Transparência 
do governo federal. Portanto, os ren-

dimentos de Padilha passam de R$ 
50 mil por mês. O total extrapola o 
teto no serviço público. É agora?

“O ministro não comentou o caso 
de sua aposentadoria precoce. Padilha 
tem evitado dar respostas a jornalistas 
sobre a Previdência” diz o site.

Segundo o site Brasil 247, ou-
tro articulador da reforma da Pre-
vidência, o ministro da Secretaria 

de Governo, Geddel Vieira Lima, 
aposentou-se em 2011, após cinco 
mandatos na Câmara e aos 51 anos 
de idade. Recebe atualmente R$ 
20.354,25 de aposentadoria, além 
do salário de ministro.

Dilma Rousseff contribuiu por 
40 anos, nove meses e dez dias. Apo-
sentou-se com R$ 5.189,82, teto do 
regime previdenciário, aos 68 anos.

O  SEM-escrúpulo 
Eliseu Padilha

Foto: Internet
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QUALIDADE DE VIDA

Durante a Semana da Árvore, 
promovida pela Coorde-
nação de Meio Ambiente 

da Prefeitura da UFRJ, no Horto 
Universitário, dentre as várias ofi-
cinas, uma chamou a atenção pela 
atualidade da proposta: a produção 
de hortas caseiras com a utilização 
de garrafas PET. 

O resultado mistura beleza e 
saúde, porque do punhado de terra 
adubada das garrafas cortadas 
mudas verdes de folhas de alface, 
chicória e cebolinha brotam. 
Outro detalhe importante é que 
na hortinha que você pode fazer 
em casa não se usa agrotóxico 
nem adubo químico. Além disso, 
é um plus importante em dias de 
crise: sai quase de graça. Já pensou 
como é saudável e econômico ter 
ervas e verduras fresquinhas num 
cantinho da cozinha? 

Veja como é simples 
Lenir Gomes (o Leno), diretor 

geral do Horto Universitário, ensi-
na o passo a passo para a feitura 
de uma horta caseira. Inclusive 
como dispor as garrafas em paletes 
(estrados de madeira). Assim, além 
de decorar o ambiente, a pessoa  
pode desfrutar de verduras frescas. 

Primeiro deve-se cortar a 
garrafa abrindo uma janela na 
lateral de forma que caibam, bem 
acomodadas na terra já adubada, 
duas mudas a um palmo de  dis-
tância uma da outra. Se possível da 
mesma espécie. Na parte debaixo 
(a garrafa é usada na horizontal), 
devem ser feitos três furos em dis-
tância regular para drenagem da 
água. A horta tem que pegar sol e 
ser regada duas vezes por dia.

Depois disso é esperar com pa-
ciência o resultado supreendente. A 
alface, por exemplo, ganha corpo e 
pode ser colhida depois de uns 30 
a 45 dias, folha a folha. 

Cuidados com 
a sementeira
Se você optar por sementes, 

devem ser feitos veios com sulcos 
na terra onde elas serão plantadas e 
cobertas. Germinam em dois ou três 
dias. "Germinou?, então passe direto 
para onde vão ficar em definitivo", 
explica Leno. Ele também orienta 
que se dê atenção às instruções 
contidas nos saquinhos onde estão 
acondicionadas as sementes, prin-
cipalmente com relação ao período 
próprio para o plantio.

Dicas pela internet
Outra boa dica para o iniciante 

é dar uma pesquisada básica na 
internet. Alguns sites como Jardim 
de Flores, Bem Simples e Planeta 

Horta caseira, por que não cultivá-la? 
O Horto Universitário ensina como plantar uma horta em garrafa PET e fazer paletes  

Orgânico oferecem orientações 
importantes para os estreantes de 
horta caseira.

Os sites mostram que quem tem 
espaço em casa, no quintal, por 
exemplo, pode reservar uma área 
maior e plantar inclusive legumes. 
Basta observar o calendário de plan-
tio de cada espécie e preparar bem 
a terra, retirando ervas daninhas 
e pedras, arando e adicionando o 
composto orgânico. Neste caso, a 
irrigação é fundamental. 

Em outubro, deve-se semear 
cenoura, couve-flor, brócolis, repo-
lho, pimentão, tomate, berinjela, 

jiló, abobrinha, feijão-de-vagem, 
pepino, maxixe, mandioquinha, 
salsa, batata-doce, coentro.

Sustentabilidade 
e beleza
Na Prefeitura da UFRJ há um 

grupo que trabalha os paletes para 
receber as garrafas plantadas e for-
mar a horta vertical. O trabalho é 
coordenado pelo artista Ravengart 
Veloso, que também se ocupa da re-
produção em miniatura (segundo 
ele, árvores no vaso) de 32 espécies 
de árvores da Mata Atlântica. Ele 
pretende produzir um filme sobre 

Este tipo de cultivo é simples, saudável, 
educativo (fazer junto com crianças da família 
é ótimo) e recompensador. Pode ser feito até 
dentro de casa, em vasinhos, e logo você terá o 
prazer de ver sua plantinha crescer. Colher as 
folhas para consumo é muito prazeroso.  

A repórter Regina Rocha ilustra a matéria 
com sua recente experiência em família de 
cultivo caseiro: 

“Eu e os meus dois filhos começamos nossa 
horta a partir da gentil orientação do pessoal 
do Horto Universitário, no dia 23 de setembro. 

• Leia a instrução no saquinho das sementes.
• Dimensione a necessidade de espaço de 
cada espécie.
• Tente usar a terra preparada (disponível 
em lojas).
• Faça furos nos recipientes. 
• Instale a horta onde há mais ilumi-
nação natural (sol da manhã é ótimo) e 
pouco umidade.
• Regue duas vezes por dia , de preferência 
no início da manha e no fim da tarde.
• Adube de 15 em 15 dias (com compostos 
orgânicos, esterco de galinha ou gado ou 
húmus).
• Mesmo pequenas hortas podem precisar 
de combate a pragas, e há receitas de inseti-
cidas naturais que podem ser usadas nelas. 

Receita de inseticida
Bata uma cabeça de alho, cravo da 

índia e dois copos d’água no liquidificador 
até formar uma mistura homogenea. 
Deixe descansar por um dia. Adicione 
três litros de água e mexa bem. Borrife 
nas folhas das plantas.

os cinco anos em que desenvolverá 
o projeto. Para mostrar a beleza 
dos arranjos e das plantações em 
paletes, Veloso organizou uma 
exposição no bloco A do CT no dia 
26 de setembro.

Falta de espaço 
não é problema
Nem desculpa. Com os exem-

plos da equipe da Prefeitura no 
manejo com as garrafas PET 
instaladas nos paletes, dá para per-
ceber que as hortas caseiras exigem 
espaço mínimo. Um cantinho com 
sol é o que é preciso para começar.

Se o espaço é pequeno mesmo, 
pode-se escolher plantas como 
tomilho, orégano, manjericão, 
manjerona, salsinha e cebolinha, 
entre outras. E usar a horta vertical 
numa parede exposta ao sol.

Se não quiser utilizar as garra-
fas, use vasinhos de no mínimo 10 
centimetros de diâmetro por 10 cm 
de altura, sem esquecer dos furos 
no fundo. Observe o calendário de 
plantio (disponível na internet). 
Use terra de boa qualidade, regue 
a muda duas vezes ao dia, deixe-a 
por 4 horas em exposição ao sol e 
adube uma vez por semana.

Não se esqueça Eu fiz a minha
Utilizamos terra vegetal e vasos mais largos. 
Plantei as mudas conforme foi ensinado, ou 
seja, com um palmo de distância uma dupla de 
espécies iguais: alfaces, alfaces roxas e chicória. 
Cebolinha e coentro ganharam cada muda 
vasinhos menores. 

Colocamos os vasos numa área que recebe o 
sol da manhã e regamos duas vezes ao dia. Esta-
mos guardando borra de café e casca de ovos para 
o composto que servirá de adubo. Olhamos todos 
os dias, acompanhando o desabrochar das mudas. 
Os gatos da casa estão de olho na cebolinha.”
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RECONHECIMENTO

Dois exemplos de 
dedicação à UFRJ

Este é o mês 
em que se comemora 
o Dia do Trabalhador 
Público (28 de outu-
bro), e, para home-
nagear a categoria, 
o Jornal do Sintufrj 
publicará, a cada 
edição, depoimentos 
de companheiras e 
companheiros sobre 
sua experiência pro-
fissional na UFRJ

Quem abre a série 
de entrevistas é a 
aposentada Odete 
Francisca dos San-
tos, que dedicou 38 
anos de sua vida à 
UFRJ e, aos 74 anos, 
tem como principal 
tarefa a militância 
sindical; e o técnico 
em administração 
Ricardo Abílio Ra-
mos, concursado de 
2012 e que atua no 
Serviço de Licitações 
e Contratos, um setor 
pra lá de delicado no 
HUCFF. Ricardo diz 
como, mesmo sendo 
da área de Humanas, 
conseguiu aprender 
a realizar seu tra-
balho, e com com-
petência. Embora 
sendo uma área tão 
específica e de muita 
responsabilidade, a 
universidade não 
oferece formação 
para quem é desti-
nado a ela.  

O assistente em administração Ricardo Abílio Ramos, 43 anos, 
está há quatro anos na UFRJ. Foi aluno da instituição, onde se formou 
em psicologia, em 2010. Prestou concurso público, e desde então trabalha 
no Serviço de Licitações e Contratos do HUCFF. 

A função de Ricardo neste setor específico requer muita atenção, 
responsabilidade e zelo. Ele revela que gostaria de estar em outra área 
mais condizente com seu perfil, como a de recursos humanos, gestão 
de pessoas ou saúde mental. Até tentou uma permuta, coisa difícil para 
quem atua num setor tão especializado. “Poucas pessoas têm vontade 
de vir para essa área. É difícil. E a gente vai esperando”, diz. 

O técnico-administrativo Ricardo Abílio acredita que a alocação 
dos concursados é um problema de gestão de pessoas na universidade: 
“Na PR-4 você preenche um formulário com o seu perfil profissional, 
formação e experiência. No entanto, acaba sendo alocado num local 
completamente diferente com a justificativa da necessidade da instituição 
e da unidade. Isso acontece com vários recém-concursados”. 

Ele relata que a própria instituição não prepara as novos funcionários 
para determinadas áreas. “Até hoje não existe nenhum tipo de formação 
e incentivo para essa área de licitações e contratos. Tudo que sei hoje 
adquiri por conta própria. Comecei entendendo o processo das licitações 
e depois fui para os contratos. Fiz isso para saber o que estava fazendo e 
para me resguardar, pois é uma área específica que segue leis e regras. 
Fiz cursos e participei de grupos na internet para saber onde poderia 
pisar. Até chegar ao ponto de poder recusar a fazer algo que avalie estar 
incorreto. O problema nessa área é que os resultados das ações não são 
imediatos. Hoje temos situações de quatro anos atrás. Vem da Auditoria 
da União, da Polícia Federal etc. Então, se fizer algo errado, daqui a 
quatro anos vou responder”, afirma.

Na opinião de Ricardo, a instituição deve possibilitar ao servidor um 
ambiente para ele poder trabalhar bem. “Se está dentro do seu perfil, ele 
não ia querer sair. Mas, se ele estiver exercendo funções bem distantes 
deste perfil e não lhe for dada a oportunidade de trocar, o que fazer? Ser 
um mal servidor para poder sair deste local de trabalho? É complicado. 
Mas esta é a mensagem que é passada pela instituição”, comenta. 

Para o técnico-administrativo, certas áreas em que é necessário co-
nhecimento específico deveriam ser mais valorizadas. “Setores específicos 
requerem qualificação específica. E a UFRJ deveria incentivar a se trabalhar 
nessas áreas. Quem vem para cá quer sair ou está para se aposentar, ou já 
fez concurso para outra instituição. Quando entrei em 2012 havia uma 
evasão enorme de novos funcionários. Então, se não houver motivação e 
incentivo, que não é só o financeiro, para tornar o ambiente de trabalho 
mais agradável e produtivo, as coisas não andam”, garante. 

A aposentada Odete Francisca dos Santos, 74 anos, 38 dos 
quais vividos na universidade. Delicada e de fala mansa, a técnica-
-administrativa emocionou-se ao falar do trabalho que realizou e da 
aposentadoria. Chegou a chorar pela lembrança de seu nome para ser 
uma das homenageadas no mês do servidor público.

Odete começou a trabalhar na UFRJ em 15 de fevereiro de 1962 como 
atendente no então Hospital-Escola São Francisco de Assis (Hesfa), hoje 
Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis. No final de 1976, 
Odete foi para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
e fez parte da equipe que iniciou a sua implantação. “Não tinha nada, 
não havia quase móveis”, lembra.

No HUCFF, ela passou a exercer a função de auxiliar de enfermagem, 
que acabou lhe trazendo insatisfações com o passar dos anos. “Fiz então 
um curso no Senac e fui para o Centro de Ciências da Saúde, o CCS, 
para trabalhar como assistente em administração no Protocolo. Fiquei 
lá até me aposentar”, relata.

“Minha vida foi nessa universidade. O CCS era a minha casa. Todo 
mundo gosta de mim lá. No Hesfa, a mesma coisa. Posso dizer que não 
tenho nenhum inimigo na UFRJ, onde só fiz amigos”, lembra Odete.
Ela disse que conheceu o atual coordenador-geral do Sintufrj Francisco 
de Assis ainda um “garoto” de 20 anos. E o coordenador de Esporte e 
Lazer do Sintufrj Jorge Pierre atesta: “Odete é muito querida. Ela ajudou 
muita gente nos locais onde trabalhou”.

Há quatro anos Odete atua no Sindicato, e declara sua gratidão pela 
atenção aos aposentados. “Vim incentivada pela Passerone (Maria Pas-
serone, coordenadora de Aposentados e Pensionistas), e sou muito grata 
por isso. Agradeço também a Deus por estar aqui atuante, apesar de ter 
passado um período difícil, mas quem não passa, né? Foi pelo Sindicato 
que viajei pela primeira vez de avião. Estou sempre participando das 
atividades. Depois da aposentadoria a gente acaba se isolando em casa. 
Por isso agradeço à amizade de todos”. 
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