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O corte de verbas pelo governo ilegítimo de Michel Temer está 

fazendo com que as instituições públicas de educação, ciência e 

tecnologia se unam para organizar uma luta conjunta em defesa 

das universidades, institutos e centros federais. A situação 

da Uerj e de seus trabalhadores também está no topo das 

discussões, como no Fórum Rio.   

Na UFRJ, resistir à crise imposta pelos golpistas, que passa 

por espremer ao máximo os poucos recursos orçamentários 

que chegam de Brasília e manter as atividades acadêmicas 

funcionando, é essencial para a sobrevivência hoje e no 

futuro de uma educação pública de qualidade e gratuita. 
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Eleições Sindicais: 15, 16 e 17 de agosto
Conheça as chapas que concorrem ao pleito. Páginas 3, 5 e 7
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DOIS PONTOS
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Temer se volta para aprovar a reforma da Previdência
Um dia depois de se livrar da de-

núncia de corrupção passiva, o gol-
pista Michel Temer anuncia a dispo-
sição para retomar a sua proposta de  
reforma da Previdência e trabalhar 
para sua aprovação ainda este ano. 

Temer se disse “fortalecido” 
para trabalhar pela reforma após a 
operação toma lá dá cá que rendeu 
bilhões em emendas aos parlamen-
tares para ele ser absolvido na vota-
ção da Câmara dos Deputados.

Foram R$ 2,34 bilhões de re-

cursos públicos distribuídos entre os 
263 parlamentares que garantiram 
o arquivamento do pedido de inves-
tigação de corrupção de Michel Te-
mer pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), feito pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot. 

O homem do mercado finan-
ceiro, o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse que a reforma 
da Previdência pode ser aprovada 
até outubro. O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

informou que irá pautar a votação 
da reforma no início de setembro, 
conforme quer Meirelles.  

A pauta das reformas não está 
apenas relacionada à demanda do 
Executivo, mas principalmente às 
exigências do mercado, que tem 
enorme influência no Congresso 
atualmente. O próprio Rodrigo 
Maia, presidente da Câmara, já de-
clarou que a agenda da Casa é "a 
agenda do mercado".

Assim como a volúpia do mer-

cado é grande em relação à Pre-
vidência, a resistência à reforma 
também. Ela é rejeitada por 71% da 
população, segundo o Datafolha. 
Muitos integrantes da base gover-
nista no Congresso são contrários à 
reforma, mesmo na versão diluída 
apresentada após as negociações 
entre o governo e os deputados. E 
o movimento sindical e social pro-
metem uma guerra contra a pro-
posta do governo.

A principal mudança prevista 

na reforma da Previdência é o au-
mento da idade mínima para ob-
tenção do benefício. A proposta é de 
elevar a idade para 65 anos no caso 
dos homens e 62 no caso das mu-
lheres. Um trabalhador precisará 
contribuir por no mínimo 25 anos 
para obter o benefício parcial. Para 
garantir uma aposentadoria inte-
gral, a contribuição prevista é de 40 
anos. Além disso, a proposta restrin-
ge benefícios e muda as regras para 
os servidores públicos.

Marcha feminista 
em Florianópolis

Na quarta-feira, 2 de agosto, 
mesmo dia em que o golpista Mi-
chel Temer foi julgado e absolvido 
pela Câmara dos Deputados sobre 
crime de corrupção passiva, repre-
sentações de mulheres do mundo 
todo foram às ruas da capital cata-
rinense. Elas denunciaram a socie-
dade machista que assedia, contro-
la, limita e mata mulheres de todas 
as raças, do campo e da cidade.

A reunião de mulheres de todo 
o mundo fez parte do evento inter-

nacional Mundos de Mulheres e 
Fazendo Gênero, realizado de 30 
de julho a 4 de agosto na Univer-
sidade Federal de Santa Catarina. 

Anna Julia Rodrigues, presi-
dente da CUT-SC, falou em nome 
das organizações das trabalhado-
ras. Ela ressaltou que as reformas 
trabalhista, previdenciária e o 
congelamento dos gastos do ser-
viço público são medidas de extre-
ma violência contra as mulheres 
trabalhadoras.

Mais solidariedade à Uerj
Até o dia 9 de agosto, a Coppe/

UFRJ estará arrecadando alimen-
tos não perecíveis para enviá-los 
aos servidores da Uerj, que há 
meses estão sofrendo em virtude 
de salários atrasados e precárias 
condições de sobrevivência. 

A campanha solidária se en-
cerra às 16h do dia 9. As doações 
devem ser entregues nos seguintes 
locais: hall de entrada da Coppe, 
no bloco G, Centro de Tecnologia 
(CT), ou no primeiro andar do 

CGTEC, no Centro de Tecnologia 
2 , ao lado do caixa eletrônico do 
Banco do Brasil. Ambos ficam na 
Cidade Universitária.

Sem aulas
Devido às precárias condições 

de manutenção, a Uerj suspendeu 
o início do ano letivo de 2017, que 
começaria já com atraso no dia 1º 
de agosto. Desde 2015 a instituição 
vem sofrendo com os problemas 
de repasses de verbas para custeio.

Nota de falecimento
Com pesar informamos o faleci-

mento da aposentada Célia Maria de 
Lima Bastos, aos 89 anos, ocorrido 
no dia 7 de julho, em consequência 
de uma pneumonia. Ela deixa uma 
filha e uma neta. 

Célia Maria ingressou na UFRJ 
em abril de 1967 e aposentou-se em 
1993. Nos 26 anos em que trabalhou 
no Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas (CFCH) e em outras uni-
dades da Praia Vermelha e do Largo 
de São Francisco, a assistente em ad-
ministração fez inúmeros amigos de 
várias gerações de funcionários.

“Todos gostavam muito dela, 
que foi uma mãe cem por cento e 
uma grande amiga dos amigos. A 
melhor”, disse emocionada a filha 
Soraya Bastos Castro.  

Sintufrj faz a sua parte

Na sexta-feira, dia 4, o Sintufrj entregou no Sindjustiça-RJ cem cestas básicas para os 
servidores sem salários da Uerj

A entidade também está colaborando com a arrecadação de doações para os estudantes da 
UFRJ que perderam todos os pertences, além de ficarem desalojados, no incêndio ocorrido 
no Alojamento Estudantil

Comunidade jurídica em defesa 
do estado democrático de direito

A comunidade jurídica do Rio 
de Janeiro celebra o 11 de Agosto 
(Dia do Advogado) reafirmando 
o papel do direito na construção 
de uma democracia justa e igua-
litária com o lançamento do livro 
Comentários a uma sentença 
anunciada. O processo Lula, 
com a presença dos autores e dos 
ex-presidentes Luiz Inácio Lula 

da Silva e Dilma Rousseff. 

Programação
. Às 17h, lançamento do livro pe-
los autores.
. Às 19h, início do evento. 
Local: Salão nobre da Faculda-
de Nacional de Direito da UFRJ 
(FND), na Rua Moncorvo Filho, 
8, Rio de Janeiro.  

Fotos: Divulgação
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ELEIÇÕES SINTUFRJ

O SINDICATO SOMOS NÓS!
ELEIÇÕES DE 15 A 17 DE AGOSTO

 Estamos vivendo um duro 
ataque aos serviços públicos, 
direitos sociais e, em especial, 
às universidades brasileiras. 
Após assinar MP que instituiu 
u m  P l a n o  d e  D e m i s s ã o 
Voluntária (mais covarde que o 
de FHC) em 26 de julho, o 
governo já sinalizou a intenção 
de aumento da alı́quota de 
cobrança de INSS nos contra-

cheques de 11% para 14%, 
dos  servidores  federais , 
situação que já atinge servido-
res estaduais aqui no Rio, RS, 
PR e etc.
 N a s  u n i v e r s i d a d e s  o 
contingenciamento das verbas 
de custeio está em 30%, Temer 
e seu ministro Banqueiro 
Meireles, seguem dizendo que, 
“não podem ultrapassar o teto 

de gastos”. Tudo isso, frente a 
um corte de praticamente R$ 1 
Bilhão em relação aos recursos 
de 2016. O resultado é uma 
série de demissões de traba-
lhadores terceirizados nas 
instituições e cortes de bolsas 
de pesquisa e permanência, na 
UFES presidiários fizeram o 
serviço de limpeza, na UnB o 
corte entre os vigilantes foi de 

50%. Aqui na UFRJ a Reitoria 
informou que só funciona até 
setembro com os parcos 
recursos restantes, o Hospital 
Universitário sofre ameaças de 
não pagamento dos extraqua-
dros. A imagem da UERJ de 
portas fechadas, por não ter 
verbas para funcionar, cada dia 
mais aproxima-se da comuni-
dade acadêmica da UFRJ.   

JULHO/2017 - ENCARTE

O APOIO À  CRESCE!CHAPA 3

Roberta Rabello
 Horto da Prefeitura UniversitáriaMaria Antonieta Tyrrel

 Ex diretora da Faculdade de enfermagem
Apoio a Chapa 3, nas eleições para a diretoria do 
Sintufrj, porque acredito na proposta de união dos 
trabalhadores da UFRJ na luta pelos direitos dos 
servidores e na defesa dos interesses de nossa 
universidade, para, juntos, fortalecerem a instituição 
pública, gratuita, autônoma, plural, democrática, de 
qualidade e a serviço da sociedade brasileira.

Laura Gomes Barreto
 Delegada de base-DEN

Maria Jose Filha
Delegada de base
Secretária do CTI

Soraia Aparecida de Jesus
Delegada de base
Secretária do CTI

CONTRA OS RETROCESSOS!

POR DIREITOS,3

 A posse ilegıt́ima de Temer 
a frente do paı́s tinha como 
objetivo um verdadeiro proces-
so de reestruturação do Estado 
Brasileiro.  No sentido de 

destruir os sistemas públicos 
de garantia de direitos sociais. 
A gestão Unidade na Luta, foi 
defensora da Greve contra a 
E m e n d a  C o n s t i t u c i o n a l 

95/2016 (antiga PEC 55), entre 
outubro e dezembro do ano 
passado, contando com forte 
mobilização de nossa base, em 
protestos e caravanas. Mas, em 

que pese, o grande movimento 
dos servidores e estudantes a 
resistência unificada e nacional 
do povo brasileiro não impediu 
Temer de aprova-la.

Unidade na Luta contra Temer e os Golpistas, desde o início

 Nos últimos anos nosso 
sindicato foi referência de 
combate e solidariedade de 
classe. Pois, devemos estar 
juntos tod@s @s companhe-
ir@s da categoria,  mas 

também ganhar apoio social 
que nos permita reeditar a 
força de um povo que derru-
bou uma ditadura, escreveu 
uma Constituinte, venceu 
batalhas contra a privatiza-

ção na saúde e educação. 
Para nós da Chapa 3, o cami-
nho é Unidade na Luta. O 
mais importante para nosso 
sindicato é que ele saia 
vigoroso deste processo 

eleitoral com um grande 
quórum de votação frente 
aos seus quase 14 mil filia-
dos,  mostrando  para  o 
governo que temos nossa 
arma coletiva e vamos usa-la!

Unidade, integração e amplitude nas lutas que virão!

Mesmo antes do governo Temer, 
as rubricas de nossos ganhos 
judiciais  em contracheque 
vinham  sendo  ameaçadas . 
Atentos a esta questão o sindicato 
e sua assessoria jurıd́ica, manti-
nham-se alertas para a defesa de 
nossas conquistas. Porém, Temer 
sem pudores e por fora da lei, 
cortou dos contracheques (por 
meio do MPOG) a rubrica dos 

28,86%.
Ciente de que, a decisão não foi 
Legal, nossa assessória jurıd́ica 
passou os últimos 6 meses 
realizando todas as etapas no 
âmbito jurı́dico (relatado em 
boletim do Sintufrj de 19 de 
junho, ver publicação nesta data 
no facebook do Sintufrj) para 
superar esta injustiça. Porém o 
comportamento dos magistrados 

reflete uma grande influencia da 
polıt́ica de “colocar a culpa da 
crise nos funcionários públicos”. 
Após dois juıźes e um desembar-
gador, estamos aguardamos a 
decisão da segunda instância em 
Brasıĺia, para mandato de segu-
rança, que não foi respondido 
pelo secretário executivo do 
MPOG intimado pela justiça.
Na mobilização polıt́ica o sindica-

to realizou 5 assembleias sobre o 
tema,  um protesto com 40 
trabalhadores na reunião da 
Andifes  e uma paralisação no dia 
28 de março, cobrando a Reitoria. 
Porém, fica cada dia mais claro 
que o governo que aprovou a PEC 
55, Reforma Trabalhista e ameaça 
fechar universidades e hospitais, 
fará de tudo para seguir cortando 
nossos direitos.

Governo tenta intimidar trabalhadores da UFRJ, com corte dos 28,86%!
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SEÇÃO LOCALIZAÇÃO HORÁRIO

ADM 6 Escola de Ed. Infantil 8h - 17h

CCMN 2 Inst. de Matemática 8h - 17h

CCMN 4 Inst. de Geociências 8h - 17h
CCMN 5 NCE 9h - 17h
CCMN 6 Valongo 10h - 17h
CCMN 7 LADETEC 9h - 17h

CLA 3

Escola de Música           
15/8 - Edifício Ventura   

16/8 - Passeio                
17/8 - Edifício Ventura

9h - 19h

CLA 4 Faculdade de Letras 9h - 19h

CFCH 2 Hall do IFCS/IH 8h - 19h
CFCH 3 Instituto de Psicologia 9h - 17h

9h - 19h

CFCH 5 Esc. de Serviço Social 9h - 19h
CFCH 6 CAp 7h - 17h

CCJE 2 Faculdade de Direito 8h - 19h
CCJE 3 COPPEAD 9h - 17h

CENABIO

CCS 4 Fac. de Odontologia 9h - 17h
CCS 5 Esc. de Enfermagem 8h - 17h
CCS 6 Inst. de Ginecologia 9h - 14h
CCS 7 Inst. de Neurologia 7h - 20h
CCS 8 IPUB 7h - 20h
CCS 9 IPPMG 7h - 20h
CCS 10 HESFA 7h - 17h
CCS 11 EEFD 8h - 19h
CCS 12 Maternidade Escola 7h - 20h

9h - 16h

CT 2 Bloco E do CT 9h - 17h

CT 4 IMA 9h - 17h
FCC 1 Sede FCC – Flamengo 9h - 17h

FCC 2

Museu Nacional e Horto 
15/8 - Museu                 
16/8 - Horto                     

17/8 - Museu

9h - 17h

FCC 3 Casa da Ciência 9h - 17h
EXTRA Comissão Eleitoral 10h

APOSENTADOS Espaço Cultural 9h - 17h

Auditoria Interna
Coordenação de Rel. Inst. (CORIN)
Ouvidoria da UFRJ

DGDI
Central de Atendimento de Pessoal – PR-4

Sup. Tecnologia da Informação e Comunicação

9h - 17h

Coordenação de Acesso aos Cursos de Graduação
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
CEG
DRE
Sup. Geral de Administração e Finanças
Sup. Geral de Planejamento e Desenvolvimento

9h - 17h

ADM 1 Hall da Reitoria

ADM 2
Parque Tecnológico      

Prédio CEGN    

Gabinete do Reitor
Reitoria, DGDI e Atendimento PR-4

Gabinete Pró-Reitores
Procuradoria Geral
Secretaria dos Órgãos Colegiados

PR-2
Agência UFRJ de Inovação
Sup. Geral para Graduados e Pesquisa
Divisão de Ensino da Pós-Graduação
Divisão de Pesquisa
Divisão de Divulgação e Intercâmbio
Divisão de Acompanhamento Financeiro
Div. de Coordenação, Execução e Pesquisa

Protocolo da PR-4 e PR-3 e PR-6
Seção de Processos de Capacitação
Seção de Avaliação de Desempenho
Subcoordenação de Formação Profissional
PR-4 
Coordenação de Política de Pessoal
Coordenação de Gestão de Pessoal
Superintendência de Pessoal

ADM 3 Hall do CCMN

PR-1, PR-3, PR-6 e Superest
Assessoria Especial de Políticas Estudantis
Gabinete da Superest
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
Divisão de Ensino
Divisão de Diplomas
Divisão de Assistência ao Estudante
Divisão de Integração Acadêmica

Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão
Divisão de Gestão Orçamentária
Divisão de Gestão Patrimonial
Divisão Gestão Tecnologia da Informação
Superintendência de Governança
Gabinete da PR-6

Pólo de Pessoal Fora da Sede

ADM 4.1 DIUC

PR-5 e Instituto de Estudos de Saúde Coletiva
Gabinete PR-5
Superintendência Geral de Extensão
Divisão de Atividades Gerenciais
Divisão de Cultura
Div. Integração Universidade Comunidade
Divisão de Educação

ADM 4
Nicho II entre Blocos I   e 

M COPPE PR-4
9h - 17h

Subcoordenação de Remuneração e Benefícios
Subcoordenação de Legislação
Subcoordenação de Seleção e Admissão
Subcoordenação de Publicações
Serviço de Comunicação e Divulgação
Subcoordenação de Cadastro

Divisão de Eventos/SG-5
IESC
Divisão de Saúde do Estudante – Superest

ADM 5 Alojamento
Alojamento Estudantil
Divisão de Residências Estudantis
Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Ass. Com.

9h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

Gabinete 
Escritório Técnico da Universidade
Coordenação Técnica de Obras
Coordenação de Projetos
Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados
Coordenação de Planejamento e Controle
Divisão de Atividades Gerenciais

Escola de Educação Infantil

ADM 7 CPST

CPST e Transportes
Coordenação de Política e Saúde do Trabalhador
DVST
Divisão de Transporte Público

CCMN 1 Hall do CCMN CCMN 
Decania do CCMN
Instituto de Matemática

Divisão de Tráfego Urbano
Coordenação de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Operações Urbanas e Ambiente
Coordenação de Segurança - DISEG

ADM 9 Prefeitura PV
Sub-Prefeitura dos Campi Externos
Prefeitura Universitária Coord. Praia Vermelha
Prefeitura Universitária Coord. Centro

8h - 17h Prefeitura Universitária
Coordenação Administrativa
Assessoria de RH
Assessoria de Projetos
Coordenação de Planejamento e Administração
Coordenação de Empreendimentos Estratégicos

ADM 8 Prefeitura  

Prefeitura Universitária e ETU

Instituto de Geociências e Comissão Permanente de Pessoal Docente 
NCE

CLA 1 e 2 Hall da Reitoria

Observatório do Valongo
LADETEC
CLA e FAU
Decania do CLA

CCMN 3 Hall do bloco A do CT
Instituto de Física e Instituto de Química
Instituto de Física
Instituto de Química

IFCS/IH
Instituto de Psicologia
FE e ECO

CFCH 4 Escola de Comunicação Faculdade de Educação
Escola de Comunicação

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Escola de Música

Faculdade de Letras, IPPUR e EBA

CFCH 1 Decania do CFCH
CFCH e NEPP-DH
Decania do CFCH
NEPP-DH

Faculdade de Direito
COPPEAD
CCS, Farmácia e Instituto de Nutrição
Decania do CCS
Instituto de Nutrição
Faculdade de Farmácia

Escola de Serviço Social

CCJE 1 Inst. de Economia

CCJE, IE, FACC e SiBi
Decania do CCJE
Instituto de Economia
FACC
SiBi

Colégio de Aplicação

CCS 1 Bloco K do CCS

IB e NUTES

CCS 3 Bloco A do CCS Instituto de Biologia

NUTES

CCS 2
Entre os Blocos G e H do 

CCS

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN
Instituto de Bioquímica Médica
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto de Microbiologia
Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho
Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais

8h - 19h

Faculdade de Odontologia
Escola de Enfermagem
Instituto de Ginecologia
Instituto de Neurologia
Instituto de Psiquiatria
IPPMG

CCS 13 Subsolo do HU

FM, IDT e ICES
Faculdade de Medicina
Instituto do Coração
Instituto de Doenças do Tórax

Divisão Recursos Humanos
Divisão de Atividades Gerenciais

HESFA
EEFD
Maternidade Escola

CCS 14 Subsolo do HU
HUCFF e DEN
Divisão de Enfermagem
HUCFF

7h - 20h

7h - 20h

7h - 20h

Decania do CT
Escola Politécnica
Gabinete da PR-4
Superintendência de Pessoal
Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação
Subcoordenação de Demandas Judiciais

Divisão de Engenharia
Divisão de Finanças

CCS 16
Pólo e NUPEM              
15/8 - NUPEM                

16/8 - Pólo

NUPEM - Macaé
Subprefeitura do Campus
NUPEM
Direção Geral do Campus
Setor de Pessoal
Setor de Administração

CCS 15 Subsolo do HU

Divisões HUCFF
Coordenação de Atividades Educacionais
Coordenação de Processamento de Dados
Divisão Médica
Divisão de Apoio Assistencial
Divisão de Saúde da Comunidade

Setor de Administração
Aposentados

UNIDADES

Instituto de Macromoléculas
FCC

Museu Nacional

Casa da Ciência e Editora UFRJ
Divisão Gráfica

EXTRA Comissão Eleitoral

Xerém
Campus de Xerém
Setor de Pessoal

Escola de Química

CT 3 Bloco G do CT

COPPE, NIDES e DAE
COPPE
NIDES
DAE – SUPEREST

CEG

CT 1 Hall do bloco A do CT

CT, Escola Politécnica e PR-4

9h - 17h

9h - 17h

11h - 15h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

8h - 19h

9h - 17h

9h - 17h
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CCS 7 Inst. de Neurologia 7h - 20h
CCS 8 IPUB 7h - 20h
CCS 9 IPPMG 7h - 20h
CCS 10 HESFA 7h - 17h
CCS 11 EEFD 8h - 19h
CCS 12 Maternidade Escola 7h - 20h

9h - 16h

CT 2 Bloco E do CT 9h - 17h

CT 4 IMA 9h - 17h
FCC 1 Sede FCC – Flamengo 9h - 17h

FCC 2

Museu Nacional e Horto 
15/8 - Museu                 
16/8 - Horto                     

17/8 - Museu

9h - 17h

FCC 3 Casa da Ciência 9h - 17h
EXTRA Comissão Eleitoral 10h

APOSENTADOS Espaço Cultural 9h - 17h

Auditoria Interna
Coordenação de Rel. Inst. (CORIN)
Ouvidoria da UFRJ

DGDI
Central de Atendimento de Pessoal – PR-4

Sup. Tecnologia da Informação e Comunicação

9h - 17h

Coordenação de Acesso aos Cursos de Graduação
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
CEG
DRE
Sup. Geral de Administração e Finanças
Sup. Geral de Planejamento e Desenvolvimento

9h - 17h

ADM 1 Hall da Reitoria

ADM 2
Parque Tecnológico      

Prédio CEGN    

Gabinete do Reitor
Reitoria, DGDI e Atendimento PR-4

Gabinete Pró-Reitores
Procuradoria Geral
Secretaria dos Órgãos Colegiados

PR-2
Agência UFRJ de Inovação
Sup. Geral para Graduados e Pesquisa
Divisão de Ensino da Pós-Graduação
Divisão de Pesquisa
Divisão de Divulgação e Intercâmbio
Divisão de Acompanhamento Financeiro
Div. de Coordenação, Execução e Pesquisa

Protocolo da PR-4 e PR-3 e PR-6
Seção de Processos de Capacitação
Seção de Avaliação de Desempenho
Subcoordenação de Formação Profissional
PR-4 
Coordenação de Política de Pessoal
Coordenação de Gestão de Pessoal
Superintendência de Pessoal

ADM 3 Hall do CCMN

PR-1, PR-3, PR-6 e Superest
Assessoria Especial de Políticas Estudantis
Gabinete da Superest
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
Divisão de Ensino
Divisão de Diplomas
Divisão de Assistência ao Estudante
Divisão de Integração Acadêmica

Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão
Divisão de Gestão Orçamentária
Divisão de Gestão Patrimonial
Divisão Gestão Tecnologia da Informação
Superintendência de Governança
Gabinete da PR-6

Pólo de Pessoal Fora da Sede

ADM 4.1 DIUC

PR-5 e Instituto de Estudos de Saúde Coletiva
Gabinete PR-5
Superintendência Geral de Extensão
Divisão de Atividades Gerenciais
Divisão de Cultura
Div. Integração Universidade Comunidade
Divisão de Educação

ADM 4
Nicho II entre Blocos I   e 

M COPPE PR-4
9h - 17h

Subcoordenação de Remuneração e Benefícios
Subcoordenação de Legislação
Subcoordenação de Seleção e Admissão
Subcoordenação de Publicações
Serviço de Comunicação e Divulgação
Subcoordenação de Cadastro

Divisão de Eventos/SG-5
IESC
Divisão de Saúde do Estudante – Superest

ADM 5 Alojamento
Alojamento Estudantil
Divisão de Residências Estudantis
Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Ass. Com.

9h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

Gabinete 
Escritório Técnico da Universidade
Coordenação Técnica de Obras
Coordenação de Projetos
Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados
Coordenação de Planejamento e Controle
Divisão de Atividades Gerenciais

Escola de Educação Infantil

ADM 7 CPST

CPST e Transportes
Coordenação de Política e Saúde do Trabalhador
DVST
Divisão de Transporte Público

CCMN 1 Hall do CCMN CCMN 
Decania do CCMN
Instituto de Matemática

Divisão de Tráfego Urbano
Coordenação de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Operações Urbanas e Ambiente
Coordenação de Segurança - DISEG

ADM 9 Prefeitura PV
Sub-Prefeitura dos Campi Externos
Prefeitura Universitária Coord. Praia Vermelha
Prefeitura Universitária Coord. Centro

8h - 17h Prefeitura Universitária
Coordenação Administrativa
Assessoria de RH
Assessoria de Projetos
Coordenação de Planejamento e Administração
Coordenação de Empreendimentos Estratégicos

ADM 8 Prefeitura  

Prefeitura Universitária e ETU

Instituto de Geociências e Comissão Permanente de Pessoal Docente 
NCE

CLA 1 e 2 Hall da Reitoria

Observatório do Valongo
LADETEC
CLA e FAU
Decania do CLA

CCMN 3 Hall do bloco A do CT
Instituto de Física e Instituto de Química
Instituto de Física
Instituto de Química

IFCS/IH
Instituto de Psicologia
FE e ECO

CFCH 4 Escola de Comunicação Faculdade de Educação
Escola de Comunicação

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Escola de Música

Faculdade de Letras, IPPUR e EBA

CFCH 1 Decania do CFCH
CFCH e NEPP-DH
Decania do CFCH
NEPP-DH

Faculdade de Direito
COPPEAD
CCS, Farmácia e Instituto de Nutrição
Decania do CCS
Instituto de Nutrição
Faculdade de Farmácia

Escola de Serviço Social

CCJE 1 Inst. de Economia

CCJE, IE, FACC e SiBi
Decania do CCJE
Instituto de Economia
FACC
SiBi

Colégio de Aplicação

CCS 1 Bloco K do CCS

IB e NUTES

CCS 3 Bloco A do CCS Instituto de Biologia

NUTES

CCS 2
Entre os Blocos G e H do 

CCS

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN
Instituto de Bioquímica Médica
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto de Microbiologia
Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho
Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais

8h - 19h

Faculdade de Odontologia
Escola de Enfermagem
Instituto de Ginecologia
Instituto de Neurologia
Instituto de Psiquiatria
IPPMG

CCS 13 Subsolo do HU

FM, IDT e ICES
Faculdade de Medicina
Instituto do Coração
Instituto de Doenças do Tórax

Divisão Recursos Humanos
Divisão de Atividades Gerenciais

HESFA
EEFD
Maternidade Escola

CCS 14 Subsolo do HU
HUCFF e DEN
Divisão de Enfermagem
HUCFF

7h - 20h

7h - 20h

7h - 20h

Decania do CT
Escola Politécnica
Gabinete da PR-4
Superintendência de Pessoal
Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação
Subcoordenação de Demandas Judiciais

Divisão de Engenharia
Divisão de Finanças

CCS 16
Pólo e NUPEM              
15/8 - NUPEM                

16/8 - Pólo

NUPEM - Macaé
Subprefeitura do Campus
NUPEM
Direção Geral do Campus
Setor de Pessoal
Setor de Administração

CCS 15 Subsolo do HU

Divisões HUCFF
Coordenação de Atividades Educacionais
Coordenação de Processamento de Dados
Divisão Médica
Divisão de Apoio Assistencial
Divisão de Saúde da Comunidade

Setor de Administração
Aposentados

UNIDADES

Instituto de Macromoléculas
FCC

Museu Nacional

Casa da Ciência e Editora UFRJ
Divisão Gráfica

EXTRA Comissão Eleitoral

Xerém
Campus de Xerém
Setor de Pessoal

Escola de Química

CT 3 Bloco G do CT

COPPE, NIDES e DAE
COPPE
NIDES
DAE – SUPEREST

CEG

CT 1 Hall do bloco A do CT

CT, Escola Politécnica e PR-4

9h - 17h

9h - 17h

11h - 15h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

8h - 19h

9h - 17h

9h - 17h

SEÇÃO LOCALIZAÇÃO HORÁRIO

ADM 6 Escola de Ed. Infantil 8h - 17h

CCMN 2 Inst. de Matemática 8h - 17h

CCMN 4 Inst. de Geociências 8h - 17h
CCMN 5 NCE 9h - 17h
CCMN 6 Valongo 10h - 17h
CCMN 7 LADETEC 9h - 17h

CLA 3

Escola de Música           
15/8 - Edifício Ventura   

16/8 - Passeio                
17/8 - Edifício Ventura

9h - 19h

CLA 4 Faculdade de Letras 9h - 19h

CFCH 2 Hall do IFCS/IH 8h - 19h
CFCH 3 Instituto de Psicologia 9h - 17h

9h - 19h

CFCH 5 Esc. de Serviço Social 9h - 19h
CFCH 6 CAp 7h - 17h

CCJE 2 Faculdade de Direito 8h - 19h
CCJE 3 COPPEAD 9h - 17h

CENABIO

CCS 4 Fac. de Odontologia 9h - 17h
CCS 5 Esc. de Enfermagem 8h - 17h
CCS 6 Inst. de Ginecologia 9h - 14h
CCS 7 Inst. de Neurologia 7h - 20h
CCS 8 IPUB 7h - 20h
CCS 9 IPPMG 7h - 20h
CCS 10 HESFA 7h - 17h
CCS 11 EEFD 8h - 19h
CCS 12 Maternidade Escola 7h - 20h

9h - 16h

CT 2 Bloco E do CT 9h - 17h

CT 4 IMA 9h - 17h
FCC 1 Sede FCC – Flamengo 9h - 17h

FCC 2

Museu Nacional e Horto 
15/8 - Museu                 
16/8 - Horto                     

17/8 - Museu

9h - 17h

FCC 3 Casa da Ciência 9h - 17h
EXTRA Comissão Eleitoral 10h

APOSENTADOS Espaço Cultural 9h - 17h

Auditoria Interna
Coordenação de Rel. Inst. (CORIN)
Ouvidoria da UFRJ

DGDI
Central de Atendimento de Pessoal – PR-4

Sup. Tecnologia da Informação e Comunicação

9h - 17h

Coordenação de Acesso aos Cursos de Graduação
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
CEG
DRE
Sup. Geral de Administração e Finanças
Sup. Geral de Planejamento e Desenvolvimento

9h - 17h

ADM 1 Hall da Reitoria

ADM 2
Parque Tecnológico      

Prédio CEGN    

Gabinete do Reitor
Reitoria, DGDI e Atendimento PR-4

Gabinete Pró-Reitores
Procuradoria Geral
Secretaria dos Órgãos Colegiados

PR-2
Agência UFRJ de Inovação
Sup. Geral para Graduados e Pesquisa
Divisão de Ensino da Pós-Graduação
Divisão de Pesquisa
Divisão de Divulgação e Intercâmbio
Divisão de Acompanhamento Financeiro
Div. de Coordenação, Execução e Pesquisa

Protocolo da PR-4 e PR-3 e PR-6
Seção de Processos de Capacitação
Seção de Avaliação de Desempenho
Subcoordenação de Formação Profissional
PR-4 
Coordenação de Política de Pessoal
Coordenação de Gestão de Pessoal
Superintendência de Pessoal

ADM 3 Hall do CCMN

PR-1, PR-3, PR-6 e Superest
Assessoria Especial de Políticas Estudantis
Gabinete da Superest
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
Divisão de Ensino
Divisão de Diplomas
Divisão de Assistência ao Estudante
Divisão de Integração Acadêmica

Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão
Divisão de Gestão Orçamentária
Divisão de Gestão Patrimonial
Divisão Gestão Tecnologia da Informação
Superintendência de Governança
Gabinete da PR-6

Pólo de Pessoal Fora da Sede

ADM 4.1 DIUC

PR-5 e Instituto de Estudos de Saúde Coletiva
Gabinete PR-5
Superintendência Geral de Extensão
Divisão de Atividades Gerenciais
Divisão de Cultura
Div. Integração Universidade Comunidade
Divisão de Educação

ADM 4
Nicho II entre Blocos I   e 

M COPPE PR-4
9h - 17h

Subcoordenação de Remuneração e Benefícios
Subcoordenação de Legislação
Subcoordenação de Seleção e Admissão
Subcoordenação de Publicações
Serviço de Comunicação e Divulgação
Subcoordenação de Cadastro

Divisão de Eventos/SG-5
IESC
Divisão de Saúde do Estudante – Superest

ADM 5 Alojamento
Alojamento Estudantil
Divisão de Residências Estudantis
Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Ass. Com.

9h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

Gabinete 
Escritório Técnico da Universidade
Coordenação Técnica de Obras
Coordenação de Projetos
Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados
Coordenação de Planejamento e Controle
Divisão de Atividades Gerenciais

Escola de Educação Infantil

ADM 7 CPST

CPST e Transportes
Coordenação de Política e Saúde do Trabalhador
DVST
Divisão de Transporte Público

CCMN 1 Hall do CCMN CCMN 
Decania do CCMN
Instituto de Matemática

Divisão de Tráfego Urbano
Coordenação de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Operações Urbanas e Ambiente
Coordenação de Segurança - DISEG

ADM 9 Prefeitura PV
Sub-Prefeitura dos Campi Externos
Prefeitura Universitária Coord. Praia Vermelha
Prefeitura Universitária Coord. Centro

8h - 17h Prefeitura Universitária
Coordenação Administrativa
Assessoria de RH
Assessoria de Projetos
Coordenação de Planejamento e Administração
Coordenação de Empreendimentos Estratégicos

ADM 8 Prefeitura  

Prefeitura Universitária e ETU

Instituto de Geociências e Comissão Permanente de Pessoal Docente 
NCE

CLA 1 e 2 Hall da Reitoria

Observatório do Valongo
LADETEC
CLA e FAU
Decania do CLA

CCMN 3 Hall do bloco A do CT
Instituto de Física e Instituto de Química
Instituto de Física
Instituto de Química

IFCS/IH
Instituto de Psicologia
FE e ECO

CFCH 4 Escola de Comunicação Faculdade de Educação
Escola de Comunicação

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Escola de Música

Faculdade de Letras, IPPUR e EBA

CFCH 1 Decania do CFCH
CFCH e NEPP-DH
Decania do CFCH
NEPP-DH

Faculdade de Direito
COPPEAD
CCS, Farmácia e Instituto de Nutrição
Decania do CCS
Instituto de Nutrição
Faculdade de Farmácia

Escola de Serviço Social

CCJE 1 Inst. de Economia

CCJE, IE, FACC e SiBi
Decania do CCJE
Instituto de Economia
FACC
SiBi

Colégio de Aplicação

CCS 1 Bloco K do CCS

IB e NUTES

CCS 3 Bloco A do CCS Instituto de Biologia

NUTES

CCS 2
Entre os Blocos G e H do 

CCS

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN
Instituto de Bioquímica Médica
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto de Microbiologia
Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho
Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais

8h - 19h

Faculdade de Odontologia
Escola de Enfermagem
Instituto de Ginecologia
Instituto de Neurologia
Instituto de Psiquiatria
IPPMG

CCS 13 Subsolo do HU

FM, IDT e ICES
Faculdade de Medicina
Instituto do Coração
Instituto de Doenças do Tórax

Divisão Recursos Humanos
Divisão de Atividades Gerenciais

HESFA
EEFD
Maternidade Escola

CCS 14 Subsolo do HU
HUCFF e DEN
Divisão de Enfermagem
HUCFF

7h - 20h

7h - 20h

7h - 20h

Decania do CT
Escola Politécnica
Gabinete da PR-4
Superintendência de Pessoal
Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação
Subcoordenação de Demandas Judiciais

Divisão de Engenharia
Divisão de Finanças

CCS 16
Pólo e NUPEM              
15/8 - NUPEM                

16/8 - Pólo

NUPEM - Macaé
Subprefeitura do Campus
NUPEM
Direção Geral do Campus
Setor de Pessoal
Setor de Administração

CCS 15 Subsolo do HU

Divisões HUCFF
Coordenação de Atividades Educacionais
Coordenação de Processamento de Dados
Divisão Médica
Divisão de Apoio Assistencial
Divisão de Saúde da Comunidade

Setor de Administração
Aposentados

UNIDADES

Instituto de Macromoléculas
FCC

Museu Nacional

Casa da Ciência e Editora UFRJ
Divisão Gráfica

EXTRA Comissão Eleitoral

Xerém
Campus de Xerém
Setor de Pessoal

Escola de Química

CT 3 Bloco G do CT

COPPE, NIDES e DAE
COPPE
NIDES
DAE – SUPEREST

CEG

CT 1 Hall do bloco A do CT

CT, Escola Politécnica e PR-4

9h - 17h

9h - 17h

11h - 15h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

8h - 19h

9h - 17h

9h - 17h

LOCAIS DE VOTAÇÃO



 

Nos dias 15, 16 e 17 de agosto os sindicalizados ao Sintu-
frj – técnico-administrativos e docentes –têm um compromisso 
importante com seu futuro, porque frente a uma conjuntura de 
perdas trabalhistas e de direitos conquistados nas lutas das últi-
mas décadas, sabem da necessidade de ter um sindicato forte e 
representativo.

O momento exige uma diretoria que ouse reverter o imobilis-
mo presente na entidade nesses últimos cinco anos, que impôs 
derrotas à categoria. 

Houve derrotas econômicas, como a perda dos 28,86%, que 
afetam uma parcela grande de sindicalizados que aqui estavam 
nos Planos Econômicos de Collor e FHC. Houve perdas políticas, 
como o recuo na ocupação nos espaços institucionais do debate 
sobre o papel da universidade pública e sua relação com luta dos 
trabalhadores. 

Hoje, a categoria dos técnico-administrativos em educação é afetada pelare-subalternização: 
retornou à condição de peça de decoração no ambiente de trabalho, invisível nos discursos das au-
toridades, sem peso nas decisões relevantes,como se na instituição só existissem alunos e docentes. 

A atual diretoria do Sintufrj funciona como braço auxiliar da Administração Central da UFRJ. Re-
sultado: silêncio absoluto sobre as péssimas condições de trabalho em que os técnicos-administrativos 
em educação se encontram nas unidades. 

A falta de normas leva a situações onde uns carregam o “piano” e outros “voam” livremente; uns 
são liberados para capacitação e outros não; uns são escolhidos e outros não. 

Desde o incêndio em outubro de 2016, os trabalhadores da reitoria foram os que mais sofreram, 
mas a falta de assistênciaaos trabalhadores da UFRJ é generalizada.

Há dificuldades em localizar seus processos, não contam com telefone ou email institucional para 
localizar os setores, não há transparência sobre os processos de decisão, trâmites de aposentadorias 
demoram meses para conclusão eausência de políticas de capacitação institucional são alguns dos 
problemas presentes no dia a dia. 

Os trabalhadores precisam de quem os represente efetivamente, o Sintufrj não pode ficar mudo 
e omisso.

Discordamos da visão segundo a qual compartilhamento de poder se dá com ocupação de cargos 
com função. Não é o número de técnico-administrativos ocupando cargos na administração que 
determina a real participação da categoria. Para nós isso se concretiza com poder de decisão. 

Queremos que os processos dos técnicos-administrativos, assim como são os dos docentes, se-
jam analisados em colegiados democraticamente eleitos para esse fim, com espaço para recursos e 
transparência nas decisões. 

O Conselho de Administração–caminho para nos libertar do “gestor do momento” – é uma pro-
posta que até hoje não saiu do papel.

 A não constituição da Comissão Interna de Supervisão da Carreira (CIS), prevista em lei,é outra 
omissão na ação da atual gestão do sindicato. 

Como se sabe, a atual diretoria é alvo de processos por assédio moral movido por empregados 
da entidade. Além de sangrar os cofres do sindicato, esses lamentáveis episódios tiram autoridade 
da diretoria sindical quando é convocada a agir em casos de assédios defendendo trabalhadores.

Companheiras e companheiros, o Sintufrj precisa de uma diretoria indepen-
dente da gestão universitária, com fôlego e experiência para reconduzir a nossa 
categoria ao seu protagonismo na comunidade universitária. Pense nisso!

ELEIÇÕES SINTUFRJ

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1213 – 31 de julho a 6 de agosto de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

 

         



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1214 – 7 a 13 de agosto de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

SOS ALOJAMENTO

notícia do incêndio no 
Alojamento Estudantil da 
UFRJ, na madrugada do dia 

2 de agosto, assustou a comunida-
de universitária. Foi uma tragé-
dia, mas, felizmente, sem vítimas 
graves. Entretanto, a destruição 
de parte das instalações do velho 
prédio deixou ao desabrigo deze-
nas de jovens, e muitos perderam 
todos os bens materiais. 

Porém, como era possível de  
se prever, com a mesma rapidez 
com que a triste notícia se espa-
lhou pelos campi da universi-
dade, começou a se organizar a 
mobilização solidária envolven-
do todos os segmentos da institui-
ção. Várias campanhas de arreca-
dação de doações de alimentos, 
roupas e utensílios de casa foram 
deflagradas pelos centros aca-
dêmicos dos cursos. Entidades 
como o Sintufrj também estão 
fazendo a sua parte.

O socorro oficial aos mora-
dores do alojamento foi prestado 
pela Reitoria, e o Ministério da 
Educação e a Prefeitura do Rio 
de Janeiro já se comprometeram 
a enviar ajuda.

Momentos 
de sufoco  
O incêndio começou por volta 

das 4h da manhã de quarta-feira, 
dia 2, em um dos módulos do pri-
meiro andar do bloco B, e as cha-
mas logo atingiram outros cômo-
dos. A fumaça densa se espalhou 
pelos três andares do prédio, di-
ficultando a fuga. Os moradores, 
na maioria, estavam dormindo e 
foram acordados pelos colegas.  

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado pouco depois do início 
do sinistro e dois alunos presos 
no terceiro andar foram retirados 
pela escada Magirus. O fogo foi 
debelado por volta das 5h30, mas 
até as 7h30 os bombeiros traba-
lharam no rescaldo. 

Há registros de quatro vítimas: 
um rapaz com fratura exposta na 
perna (que desceu do terceiro an-
dar com a ajuda dos bombeiros), 
levado a um hospital na Ilha do 
Governador, e outros três estudantes 
por inalação de fumaça, que foram 
atendidos e liberados no local.  

O bloco foi interditado e a ener-
gia elétrica desligada por orienta-
ção dos bombeiros. As causas do 
incêndio estão sendo investigadas. 
Além do laudo do Corpo de Bom-
beiros, a Prefeitura da UFRJ solici-
tou laudos à Defesa Civil, Polícia 
Federal e Coppe. 

Na tarde do mesmo dia do 
incêndio, a Defesa Civil liberou o 
acesso ao prédio para que os estu-
dantes retirassem seus pertences. 
Em laudo, o órgão informou que 
os apartamentos 222, 214, 226 e 

Incêndio expõe o abandono da moradia estudantil 

228 (no primeiro andar) foram 
totalmente comprometidos e de-
terminou a interdição dos apar-
tamentos 324 e 328 (no segundo 
pavimento) por prejuízos no piso. 

Drama dos 
sem-teto 
Passado o susto, uma di-

fícil realidade se descortinou 
para dezenas de estudantes: 
além de não terem onde ficar, 
vestiam as únicas peças de 
roupas que possuíam. Alguns 
estavam descalços. Eles perde-
ram tudo, inclusive documen-
tos. A Reitoria informou que 
há 165 moradores cadastrados. 
Mas logo começaram a se for-
mar as campanhas solidárias 
para recolher doações pelas 
redes sociais. No mesmo ritmo, 
os estudantes se reuniram para 
dar início à batalha por garan-
tir local para morar dentro do 
campus. 

 
Reivindicações
dos desalojados
 No mesmo dia, uma re-

presentante da Assembleia do 
Alojamento, Josiane Rodrigues 
dos Santos, apresentou à Rei-
toria a lista de reivindicações 
dos estudantes. O documento 
foi entregue ao reitor Roberto 
Leher e aos pró-reitores em 
meio a depoimentos sobre as 
horas de pânico vividas no 
prédio em chamas e às críticas 
aos anos de abandono do alo-
jamento pela Administração 
Central, que não oferece uma 
infraestrutura adequada aos 
seus habitantes. 

Os estudantes reivindicam: lo-
cal para permanência dos desalo-
jados; apoio financeiro para com-
pra de roupas e para suprir outras 
necessidades imediatas; assistên-
cia à saúde; apoio para o estudante 
que teve fratura exposta, inclusive 
com fisioterapia (o rapaz é aluno 
do curso de Dança da Escola de 
Educação Física e Desportos); res-
sarcimento dos bens perdidos nos 
10 quartos queimados; assistência 
aos estudantes com filhos; alimen-
tação; segurança, entre outras ne-
cessidades.

Na matéria intitulada “A 
Casa do Espanto”, publica-
da pelo Jornal do Sintufrj em 
2004, o depoimento de um dos 
participantes do Encontro Na-
cional de Casas dos Estudantes, 
Cledeilson Lima da Silva, revela  
uma outra face dos problemas 
enfrentados por estudantes de 
alojamentos estudantis: “Existe 
o estereótipo de que os estudan-
tes residentes não querem nada 
com o estudo, e tudo é facilita-
do. E tem-se a falsa impressão 
de que os residentes são alunos 
ruins. Já foi feito estudo pelo 
Fonaprace (Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Assuntos Comu-
nitários e Estudantis) mostran-
do que os residentes têm notas 
boas e muitos seguem para a 
pós-graduação”. 

Cacau Farias, aluna de 
jornalismo da ECO e do GT de 
Comunicação do Alojamento, 
destaca que é rica a produção 
de conhecimento entre os alo-
jados, mas isso não é valoriza-
do. Segundo ela, os alojados 
são cobrados quanto ao coefi-
ciente de rendimento, horas-
-aula, e têm médias propor-
cionalmente maiores do que 
aqueles que não dependem da 
assistência.

No mesmo dia, o Sintufrj se 
colocou à disposição dos estu-
dantes do alojamento e iniciou 
uma campanha de doações para 
socorrer os desalojados. A Escola 
de Educação Física e Desportos, 
o DCE Mário Prata e os centros 
acadêmicos, como o da Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo, 
também fizeram o mesmo. 

O Ministério da Educação, 
segundo a Reitoria, entrou em 
contato com o reitor Roberto 
Leher, também no dia 2, ofere-
cendo apoio, e foram levanta-
das as demandas emergenciais 
para serem levadas ao MEC. 
Uma delas é a reforma do pré-
dio da moradia estudantil. 

A Prefeitura do Rio também 
se mobilizou, e na tarde do dia 
2 os subsecretários de Infraes-
trutura, Sebastião Bruno, e Ha-
bitação, Roberto Nascimento, se 
reuniram com a Reitoria para 
oferecer ajuda para solução 
emergencial de moradia para 
os estudantes. Os entendimentos 
prosseguiriam no dia seguinte. 

Providências 
da Reitoria
A Reitoria e uma comissão de 

estudantes definiram que a Esco-
la de Educação Física e Desportos 
(EEFD) servirá de abrigo emer-
gencial. Além disso, o reitor se 
comprometeu a resolver as ques-
tões emergenciais com o apoio 
da Superintendência Geral de 
Políticas Estudantis (SuperEst) e 
de outras instâncias da Adminis-
tração Central.

Os estudantes que perderam 
tudo no incêndio terão apoio da 
Reitoria para obter novos docu-
mentos (inclusive os estudantes 
estrangeiros; neste caso, junto 
à Polícia Federal); ajuda finan-
ceira emergencial; acompanha-
mento da situação acadêmica dos 
que não puderem cumprir com 
seus compromissos em virtude 
do ocorrido e para encontrar um 
local em que possam permanecer 
até a recuperação do bloco do 
alojamento destruído pelo fogo.  

Leher solicitou que a SuperEst 
fizesse um levantamento das per-
das dos estudantes. 

Universidade 
e sociedade se 
mobilizam 

Preconceito 

Fotos: Renan Silva

DESOLAÇÃO: estudantes observam os estragos do incêndio 

REVOLTA: estudantes apresentam suas reivindicações ao reitor em reunião no Alojamento

A
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ELEIÇÕES SINTUFRJ

Alcides Ribeiro Laudelina Peçanha Modesto Cordeiro Nathalia Dias Elisiane Araújo  Thays Machado

A FRENTE DE OPOSIÇÃO à direção do Sintufrj é 
um movimento amplo e autônomo de servidores 
técnico-administrativos da UFRJ. Nosso objetivo é 
unificar os setores combativos da nossa catego-
ria para nos organizarmos em defesa de nossos 
direitos. Resgatando a referência no movimento 
sindical, através de uma construção coletiva e de-
mocrática. Não podemos ficar apáticos a tantos 
ataques aos nossos direitos.

Queremos uma universidade autônoma e demo-
crática, em unidade com todos os setores comba-
tivos da comunidade universitária. Queremos a va-
lorização dos técnico-administrativos, dos nossos 
salários e das nossas condições de trabalho, em 
unidade na defesa do serviço público. Queremos 
uma sociedade mais justa, solidária e igualitária.

Nossa história comum de militância sindical na 
UFRJ começou em 2011, quando começamos a 
atuar conjuntamente por não nos sentirmos repre-
sentados pelos mesmos movimentos existentes 
há décadas na universidade. Lutamos contra o 
arrocho salarial, a intransigência e as políticas pri-
vatistas para a Educação do governo Dilma, como 
a EBSERH. Mas também nos levantamos contra a 
manobra jurídico-parlamentar que colocou na pre-
sidência um programa de governo que nunca seria 
eleito nas urnas e que aprofunda gravemente os 
ataques ao povo e à juventude.

Participamos das últimas eleições do Sintufrj em 
2012 (obtendo 23% dos votos da categoria) e em 
2015 (conquistando 48,5% dos votos). Acredita-
mos que podemos mudar o sindicato, para que es-
teja verdadeiramente a serviço das lutas e que seja 
exemplo de transparência e democracia interna.
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UFRJ começou em 2011, quando começamos a 
atuar conjuntamente por não nos sentirmos repre-
sentados pelos mesmos movimentos existentes 
há décadas na universidade. Lutamos contra o 
arrocho salarial, a intransigência e as políticas pri-
vatistas para a Educação do governo Dilma, como 
a EBSERH. Mas também nos levantamos contra a 
manobra jurídico-parlamentar que colocou na pre-
sidência um programa de governo que nunca seria 
eleito nas urnas e que aprofunda gravemente os 
ataques ao povo e à juventude.
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2012 (obtendo 23% dos votos da categoria) e em 
2015 (conquistando 48,5% dos votos). Acredita-
mos que podemos mudar o sindicato, para que es-
teja verdadeiramente a serviço das lutas e que seja 
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HU

Novo CTI oferece mais dois leitos
Mas a falta de pessoal continua restringindo o número de internações em todas 
as áreas do HU. Outro drama é a falta de recursos para o salário dos extraquadro

Uma boa notícia em meio a 
tantos problemas que as restri-
ções orçamentárias do governo 
têm imposto às universidades 
federais: o Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho 
inaugurou, no dia 2 de agosto, 
as novas instalações do CTI da 
Unidade Coronariana, instala-
do no oitavo andar. 

O espaço estava fechado 
desde 2010 e passou por ampla 
reforma. O CTI que funcionava 
no sétimo andar foi desativa-
do e os pacientes transferidos 
para a nova unidade. Segundo 
o diretor Eduardo Côrtes, “as 
instalações inauguradas nada 
deixam a dever a hospitais pri-
vados”. 

Falta de pessoal
As instalações inauguradas 

foram preparadas para aten-
der as Olimpíadas de 2016 (os 
hospitais federais tiveram que 
disponibilizar leitos durante a 
competição), mas mesmo com 
equipamentos não abriu por 
falta de pessoal. E só foi aberta 
agora, porque o CTI do sétimo 
andar foi desativado para obras 
e seus profissionais transferidos 
para lá. 

“Essa Unidade Coronariana 
preparamos para as Olimpía-
das. Está toda recuperada na-
quela ala do hospital que estava 
desativada por causa da implo-
são (da “Perna Seca”). É uma 
unidade supermoderna, com 
equipamentos de última gera-
ção, monitores e camas novas. 
Muito bonita. Não deve nada a 
unidades coronarianas de hos-
pitais particulares”, elogiou o 
diretor.

Ele informou que a obra, em 
parte, foi realizada com recursos 
próprios do hospital – “econo-
mias que fizemos melhorando 
nossas compras” – e dinheiro 
de emendas parlamentares fede-

Sem dinheiro para pagar os extraquadro
“Hospital do Fundão pode 

fechar as portas se não houver 
repasse” e “Sem os repasses men-
sais da Reitoria que bancam os 
salários de um terço dos funcioná-
rios, a unidade pode até fechar as 
portas”. Nas últimas semanas, es-
sas foram as notícias sobre a UFRJ 
veiculadas nos sites e jornais. E o 
pano de fundo dessas manchetes 
são os impactos dos cortes de re-
cursos pelo governo federal para 
as universidades.

Todo mês a Reitoria repassa 
cerca de R$1,2 milhão ao HU para 
o pagamento dos salários dos 700 
extraquadro (médicos, enfermei-
ros, fisioterapeutas, radioterapeu-
tas, administrativos, entre outros 
profissionais), informou o diretor 
Eduardo Côrtes. 

Mas a luz vermelha se acen-
deu para o HU e para as outras 

UFRJ critica proposta de orçamento global
Decanos e diretores da UFRJ 

lançaram uma nota manifestan-
do preocupação com o orçamen-
to da universidade e com a pro-
posta de “orçamento global” do 

MEC, que visa transferir para as 
universidades a responsabilida-
de pelas folhas de pagamento de 
servidores ativos e aposentados. A 
avaliação é a de que a proposta 

ameaça o futuro da universidade 
federal e compromete o desenvol-
vimento da nação.

Diz a nota: “Tal medida, 
insustentável, acarretaria a 

desconstituição das carreiras, 
deturparia o financiamento pre-
videnciário do regime próprio e, 
no contexto das restrições decor-
rentes da Emenda Constitucional 

nº 95, provocaria, em grau inédi-
to, a inviabilização das elevadas 
funções da universidade pública 
federal, em domínios estratégicos 
para o país”.

rais. “Não conseguimos pessoal, 
o que fizemos foi transferir a 
Unidade Coronariana impro-
visada no sétimo andar para o 
oitavo”, explicou Côrtes. 

Por que só agora? Além de 
detalhes a terminar, concluídos 
recentemente, a direção tinha 
esperança de conseguir o pessoal 
necessário para abrir novos leitos 
no 8º andar (em vez da transfe-
rência). O que não aconteceu.

Transplante hepático
No oitavo andar, o CTI coro-

nariano ganhou mais dois lei-
tos, passando de seis para oito, 
e com isso Eduardo Côrtes está 
pretendendo reativar a equipe 
de transplantes hepáticos. 

Mas a carência de pessoal 
continua sendo um problema 
para o HU. Segundo o diretor, 
o hospital tem capacidade para 
internar 320 pessoas, mas só 
interna 265 por falta de profis-
sionais. 

unidades de saúde da universidade 
que precisam de extraquadro para 
completar seu quadro de funcio-
nários, quando o reitor Roberto 
Leher informou que a situação da 
UFRJ se tornaria ainda mais críti-
ca nos próximos meses. 

 “Se a Reitoria não pagar os 
extraquadro, realmente a gente 
poderá parar de funcionar. Já falei 
isso no Conselho de Centro e no de 
Administração”, disse o diretor do 
HU, Eduardo Côrtes. 

Segundo o diretor, ano passado 
a Reitoria não fez o repasse dos R$ 
3,6 milhões para o pagamento dos 
extraquadro. Desse total devido ao 
hospital, a Administração Central 
devolveu R$ 1,2 milhão, e somente 
este ano. “Este ano disseram que 
vão cortar de novo o repasse nos 
meses de outubro, novembro e 
dezembro, mas se isso acontecer 

fechamos as portas”, falou Côrtes.  

Finanças apertadas
O HU, sofre com o aumento de 

preços sem que haja reajuste dos 
valores pagos pelo SUS. Mesmo 
com o orçamento apertado, Edu-
ardo Côrtes disse que conseguiu 
reduzir custos, mas agora não tem 
mais “gordura” que permita ficar 
durante três meses sem o repasse 
da Reitoria.  

“A gente vai ficar inadim-
plente com contratos de manu-
tenção de equipamentos (como 
dos elevadores e ar condiciona-
dos). Além disso, temos que com-
prar comida, remédios, anestési-
cos, produtos cirúrgicos. Se não 
pago, o hospital fica vulnerável. 
O hospital não é um prédio de es-
critórios”, disse, com a esperança  
de que a situação seja resolvida. 

COM dois leitos a mais é possível reativar os transplantes hepáticos 

Foto: Divulgação



 Temer planeja reduzir bene-
fícios de servidores do Executivo 
e aumentar a contribuição previ-
denciária. Não vamos permitir que 
isso ocorra. Fora, Temer!

Os ataques do governo federal 
ao funcionalismo público vão 
continuar. No dia 28 de julho, o 
jornal Estadão publicou que o 
presidente ilegítimo Michel Temer 
planeja reduzir benefícios de ser-
vidores do Executivo. Em notícia 
veiculada em O Globo, o governo 
estuda aumentar a contribuição 
previdenciária do servidor público 
de 11% para 14%, e em agosto, 
Temer vai decidir se o reajuste dos 
funcionários públicos será adiado. 
A desculpa é a mesma de sempre, 
reduzir despesas e melhorar o 
resultado fiscal para 2018.  

Teto constitucional
As carreiras do funcionalismo que 

ganham acima do teto constitucional 
(R$ 33.763,00) estão no Legislativo e 
Judiciário. Segundo a Fasubra, o go-
verno tenta utilizar o falso argumento 
de que os altos salários do Executivo 
extrapolam o teto constitucional para 
reduzir os benefícios.

O piso da carreira dos trabalha-
dores técnico-administrativos em 

CAMPANHA SALARIAL DE 2017

Trabalhadores de várias uni-
dades da Cidade Universitária 
participaram do ato realizado pelo 
Sintufrj na quarta-feira, dia 2, às 
9h, nos corredores do Centro de 
Tecnologia (CT). A concentração 
foi no bloco A. O protesto nacional 
convocado pela Fasubra mobilizou 
técnicos-administrativos em edu-
cação na maioria das instituições 
federais de ensino superior (Ifes) 
da base da Federação. 

A luta dos trabalhadores dessas 
instituições é em defesa da uni-

versidade pública; contra os cortes 
de verbas e ataques a direitos dos 
servidores e ao serviço público, 
como o PDV e a retirada dos 28,86% 
dos contracheques de cerca de 10 
mil técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ; pela abertura de 
negociação da pauta de reivindica-
ções da Fasubra e dos SPFs; pelo Fora, 
Temer! e Diretas já! 

Vamos nos manter mobilizados, 
pois outras ações de lutas serão orga-
nizadas para as próximas semanas. 
Estamos em campanha salarial!

Ato no CT marca Dia Nacional
de Luta e Paralisações na UFRJ

educação é de R$ 1.326,72, e o teto, 
R$ 8.323,87, muito abaixo do teto 
constitucional. “O governo está 
tentando arrumar um argumen-
to falso para enganar a opinião 
pública e a partir disso reduzir 
o valor dos benefícios de mais de 
meio milhão de trabalhadores”.

Segundo a Fasubra, as de-
mais carreiras do Executivo não 
têm valores de vencimentos para 
comparar nem de longe ao teto 
estabelecido constitucionalmente. 
“A carreira dos trabalhadores da 
Seguridade, Previdência, o Car-
reirão, que é do Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo (PGPE) 
do conjunto dos ministérios, todos 
eles têm um teto salarial muito 
abaixo desse valor”.

 Benefícios
Atualmente, o auxílio-alimen-

tação de um servidor do Senado 
Federal é de R$ 924,16 e a assis-
tência pré-escolar, R$ 782,01. Já no 
STF, o auxílio-alimentação é de R$ 
884,00 e o auxílio pré-escolar, R$ 
699,00. Os auxílios do Legislativo 
e do Judiciário são maiores, porém, 
o governo argumenta que não tem 
autonomia para propor mudanças 
nas regras dos outros Poderes. 

 Os trabalhadores técnico-
-administrativos recebem R$ 
458,00 de auxílio-alimentação e 
R$ 321,00 de auxílio pré-escolar. 
A Fasubra afirma que, “se o go-
verno aponta que o problema de 
estourar o teto está no Legislativo 
e Judiciário, não é subtraindo o 
valor dos benefícios do Executivo 
que vai consertar isso”.

Terrorismo
De acordo com a Federação, o 

governo tenta criar um clima de 
terrorismo, buscando uma pauta 
permanente de retirada de direitos 
para gerar um sentimento de con-
formismo nos trabalhadores com 
relação a esse nível de exploração.

Remuneração de
banqueiros
“É importante destacar que 

não somos os culpados por essa cri-
se. O governo já destinou este ano 
mais de R$ 641 bilhões para pagar 
juros da dívida, ou seja, está cada 
vez mais sangrando os servidores 
públicos para conseguir manter a 
remuneração dos banqueiros”, diz 
a Federação.

Estudos da Associação Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil(Anfip) constatou 
que o governo concede privilégios 
às corporações empresariais há 
17 anos. Foram 31 programas 
de refinanciamento de dívidas, 
que se acumulam. Em audiência 
pública sobre a medida provisória 
que trata do refinanciamento de 
dívidas tributárias, a Anfip criticou 
o governo por usar programas de 
refinanciamento como moeda 
de troca para a aprovação das 
reformas.  Mesmo assim a MP foi 
publicada no final de junho. 

Auxílio-transporte
A definição dos valores do 

auxílio-transporte é estabelecida 
em lei. De acordo com a Fasubra, 
“é um absurdo que o governo 
queira pagar abaixo do que está 
estabelecido; o mínimo deve ser 
assegurado para o deslocamento 
ao trabalho diariamente”.  

Previdência
A Fasubra critica a possibili-

dade de aumento da contribuição 
previdenciária. “Essa medida não 
vem sozinha, porque quando o 
governo fala em aumentar a alí-
quota de desconto da Seguridade 
Social, isso aumenta os descontos 

no contracheque do trabalhador, 
que vai receber líquido no final 
do mês um valor cada vez menor".

O relatório sobre os trabalhos 
da CPI da Previdência apontou 
que a Previdência brasileira é 
superavitária. Os setores do patro-
nato arrecadam cerca de R$ 25 
bilhões do trabalhador por ano e 
não repassam à Previdência, con-
figurando apropriação indébita, 
ou seja, crime. 

Há uma dívida acumulada de 
grandes bancos e empresas, como 
Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, 
Banco do Brasil, montadoras de 
automóveis e a JBS, que ultrapassa 
mais de R$ 500 bilhões, de acordo 
com o relatório. Porém, o governo 
ignora os fatos.

Para a Fasubra, o governo não 
tem coragem de dizer que quer 
reduzir o salário dos trabalhadores; 
ao contrário, o governo não aceita 
sequer negociar a Campanha 
Salarial de 2017, inclusive come-
tendo crime de responsabilidade, 
(que já foi denunciado na matéria 
publicada no site da Federação), e 
agora vai além, quer retirar salário 
de trabalhadores.

Com a Assessoria de Comu-
nicação da Fasubra Sindical

Vêm aí mais golpes nos servidores
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COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

A saúde física e mental da co-
munidade universitária passou a 
ser uma preocupação da Adminis-
tração Central da UFRJ. Os alunos 
da universidade (na graduação e 
pós-graduação) são assistidos pela 
Divisão de Saúde do Estudante, 
criada pela Superintendência 
Geral de Políticas Estudantis 
(SuperEst), com programas de 
prevenção a doenças e na parte 
psicossocial. 

Para os trabalhadores técnico-
-administrativos em educação e 
professores, além das ações im-
plementadas pela Coordenação de 
Políticas de Saúde do Trabalhador 
(CPST), passaram a ser tarefa 
também do Fórum Permanente 
de Políticas de Pessoal da UFRJ 
(instituído em maio), inclusive 
com uma comissão própria, as 
questões relacionadas à saúde dos 
servidores.   

Definição de políticas 
A comissão denomina-se Saú-

de de Quem Trabalha, e na reunião 
realizada no dia 1º de agosto, no 
salão nobre do Centro de Ciên-
cias Matemáticas e da Natureza 
(CCMN), representantes da CPST 
apresentaram as políticas apro-
vadas no I Fórum de Políticas de 
Saúde do Trabalhador da UFRJ, 
realizado em dezembro de 2015.

A partir desse entrosamento, a 
comissão iniciará o debate sobre 
as políticas para promoção e pre-
venção de saúde física e mental 
dos servidores. “A ideia é que 
nas comissões (do fórum) sejam 
discutidas políticas que entrem na 
norma da universidade”, explicou 
o superintendente de Pessoal, 
Pedro e Sá Campos. 

Políticas de saúde física e mental para os servidores

REUNIÃO de lançamento 
do Fórum Permanente de 
Políticas de Pessoal no dia 
4 de maio, no auditório do 
Centro de Tecnologia 2

De acordo com a diretora da 
Divisão de Vigilância, Saúde e 
Segurança do Trabalhador, Raquel 
Galdino, o fórum de 2015 definiu 
diretrizes que, aplicadas, passaram 
a se tornar políticas de saúde do 
trabalhador. “Desde aquele ano 
nos debruçamos sobre premissas e 
diretrizes para a construção dessas 
políticas”, acrescentou. 

Importância das Cissps
Outro ponto discutido na 

reunião foi a importância das 
Comissões Internas de Saúde 
do Servidor Público (Cissps). 
Segundo Raquel Galdino, como 
alguns dos presentes manifestaram 
desconhecer o papel da Cissp para 
os trabalhadores, o tema voltará 
à discussão na próxima reunião 
agendada para 31 de agosto.  

“Estamos revisando o regula-
mento da Cissp e vamos aproveitar 
a oportunidade para discutir a 
importância da comissão como 
ferramenta fortalecedora do ser-
viço especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Tra-
balho”, disse Raquel. 

O regulamento está sendo 
revisado pelo grupo de trabalho 
que inclui representantes da CPST 
e “do controle social” – conforme 
denomina Raquel a participação 
do Sintufrj nessa tarefa.  

Saúde mental entre as
doenças prevalentes 
A chefe da Divisão de Promoção 

e Educação à Saúde do Servidor, 
Myriam Cardoso, disse que a CPST 
procura fazer um rastreamento 
dos dados que utiliza para aferir 
as doenças prevalentes (que esta-
tisticamente prevalecem entre as 

demais) nos servidores, como a 
aplicação dos Cadernos de Saúde 
(questionários de aferição das 
condições de saúde e dos ambientes 
de trabalho) em algumas unidades 
(começou pela Decania do CCMN, 
depois no Instituto de Química e 
agora na Coppe) e o levantamento 
dos dados das perícias (número 
de afastamentos e de licenças, e 
queixas dos servidores). 

As questões mais comuns 
identificadas, segundo ela, são 
hipertensão, problemas de ordem 
osteomuscular e de saúde mental 
(como depressão e estresse). 

Ela informou que existe, na 
CPST, uma divisão para a qual são 
direcionados os trabalhos na área 
de saúde mental e assédio moral, 
que é a Seção de Atenção Psicos-
social dos Trabalhadores (Saps), 
chefiada pela psicóloga Silvia 
Jardim e localizada no Instituto 
de Psiquiatria da UFRJ (Ipub), no 
campus da Praia Vermelha.

Saps prevê atuação ampla
Silvia Jardim explica que o pro-

grama de saúde mental do servidor 
vem sendo desenvolvido há 23 anos 
e já passou por várias mudanças. 
A novidade na área, segundo ela, 

é que o que era antes um polo de 
atenção à saúde mental, há cerca 
de um ano e meio ganhou status 
de seção da CPST. 

A institucionalização no orga-
nograma da CPST foi uma deman-
da do Fórum de Saúde de 2015. 

Atendimento
Cerca de 200 servidores são 

atendidos no polo, numa atuação 
conjunta com o Instituto de Psi-
quiatria. O acolhimento é feito pelo 
Serviço Social da CPST, no Fundão. 

Mas enquanto a atividade 
do polo estava concentrada na 
assistência, a Saps pôde focar 
sua intervenção nas condições de 
trabalho conflituosas, que podem 
comprometer a saúde mental dos 
servidores. “Há um esforço concen-
trado nesse sentido”, diz Myriam.

“A Saps vem podendo se envol-
ver mais com questões realmente 
referentes a relações de trabalho, 
acompanhar mais especialmente 
situações de conflito e de assédio 
moral, constituindo grupos de 
trabalho transversais com todas 
as seções e divisões da CPST. Há 
uma comissão dentro da CPST, 
multiprofissional, para prever 
uma rotina para atenção a casos 
de conflitos e assédio moral”, 
informou Silvia Jardim.

Assédio moral 
Ela pondera que, o que aparen-

ta ser um aumento do número de 
casos de assédio moral e conflitos 
no trabalho, significa, na verdade, 
que aumentou a capacidade das 
pessoas denunciarem. “(assédio) 
Sempre aconteceu, mas só agora 
está aparecendo. Hoje as pessoas 
não aceitam ser tratadas com 

desrespeito ou abuso de poder. A 
categoria está amadurecendo, está 
se qualificando. O que tenho per-
cebido é que o sistema de cátedra 
está se chocando com a realidade 
de como deve funcionar um siste-
ma de organização de trabalho”, 
avalia Silvia Jardim. 

Conjuntura que adoece 
Silvia Jardim menciona artigo 

da principal revista científica do 
mundo – Nature –, de abril de 
2017, que mostra o desmonte da 
ciência brasileira por Michel Temer 
e pelo PSDB, com o gigantesco 
corte orçamentário de 44% de 
investimentos na área.

“É importante abordar isso; é 
importante identificar quem é o 
nosso inimigo. Como os recursos 
são mais escassos, não podemos nos 
dividir com pequenas diferenças. 
Temos que entender bem como 
resistir, identificar valores comuns, 
o que nos une”, defendeu, acres-
centando que toda essa situação 
pode afetar a saúde mental. E, 
embora ainda não tenha se refletido 
plenamente na categoria, aparece 
de forma mais evidente entre os 
profissionais de enfermagem, que 
trabalham em turnos, pois, além 
de sofrerem com a falta de recursos 
para a realização satisfatória de suas 
tarefas, é uma categoria extrema-
mente hierarquizada.

Ela destaca que o objetivo final 
da Saps é fazer com que o trabalho 
na UFRJ seja protetor e promotor da 
saúde mental. “Por isso acolhemos 
quem está sofrendo e estamos cada 
vez mais preparados para acolher, 
acompanhar, auxiliar, e até intervir 
em situações que estão gerando 
sofrimento no trabalho”, concluiu.
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RESISTÊNCIA

“UFRJ está organizada para 
enfrentar a crise, e conta com o 
apoio interno de seus dirigentes 
e da comunidade universitária”, 
diz Roberto Gambine 

O corte de verbas promovido 
pelo governo federal tem 
impactado sobremaneira 

as universidades e os institutos 
federais. Já atravessando cortes 
sucessivos desde 2014, essas ins-
tituições tiveram novamente seu 
orçamento contingenciado este 
ano. As dificuldades são grandes 
para manter os serviços básicos 
e continuar oferecendo ensino de 
excelência, realizando pesquisa e 
programas de extensão.  

A UFRJ, a maior das institui-
ções, foi obrigada paulatinamente 
a incorporar quase todo o contin-
genciamento – R$ 70 milhões 
– realizado de 2014 para 2015. E 
a cada ano vem recebendo menos 
do previsto devido ao contingen-
ciamento sistemático dos recursos 
pelo governo. Tal medida tem 
como consequência uma situação 
orçamentária crítica. A saída para 
manter a universidade funcionan-
do foi reduzir investimentos.

Menos ainda em 2017
“Todo ano a gente tem um 

contingenciamento sobre os 
recursos de investimento que 
sempre giram na casa dos 50%. 
Desde 2014 que as universidades, 
e em especial a UFRJ, vêm sofrendo 
contingenciamentos pesados sobre 
o seu orçamento. Na virada de 2014 
para 2015 foram R$ 70 milhões, 

inclusive de recursos próprios. 
Isso foi um grande golpe para a 
administração da universidade. 
Não tem um ano dentro desses 
três últimos anos que a gente te-
nha conseguido executar o nosso 
orçamento plenamente”, explica 
o pró-reitor de Administração e 
Finanças, Roberto Gambine.

Ele disse que este ano a UFRJ 
só recebeu 30% dos recursos de 
investimento e sem possibilidade 
de um aporte mais para a frente, 
e tem reduzido investimentos 
para resguardar a instituição. “Já 
estamos entrando em agosto e não 
há a menor sinalização de que 
teremos um resultado diferente. 
A gente aponta que mais uma 
vez teremos contingenciamento 
na casa dos 50% dos recursos de 
investimento. A estratégia que 
adotamos foi diminuir a indicação 
desses recursos”, explica Gambine.

Mais sufoco 
em setembro
O pró-reitor disse que todo ano 

é um desafio para a universidade 
chegar ao final do ano mantendo 
suas atividades, e que todo o esforço 
é para manter a universidade 
funcionando: “Todo ano é um 
desafio chegar ao final do ano. 
Não recebemos o orçamento na 
totalidade, o próprio orçamento de 
custeio (despesas relacionadas ao 

funcionamento) vem em parcelas, 
percentuais a cada mês, e isso faz 
com que a administremos sob 
limites muito rígidos. Assim, o que 
fazemos é cada vez mais tentar 
reduzir as despesas as quais temos 
controle, para evitar a paralisação 
de serviços. A cada ano você vai 
acumulando um déficit que vem 
se somando às despesas anteriores 
e que só aumenta a pressão sobre o 
orçamento disponível. E aí você co-
meça a ter um grau de necessidade 
de cobertura de despesa que já não 
dá conta. Então, a previsão que a 
gente faz é a de que com os limites 
de pagamentos que temos hoje será 
com dificuldade que cobriremos as 
despesas de setembro”.

Roberto Gambine refuta aqueles 
que propagam a pecha de que a 
universidade pública é mal gerida: 
“O problema por que passam as uni-
versidades não é devido à má gestão. 
O problema é porque na verdade elas 
não recebem nem minimamente os 
recursos orçamentários aprovados 
pelo Congresso Nacional. A UFRJ, 
em particular. Isso sem considerar 
que, com todas as projeções que a 
gente faz, há uma crise geral de dis-
tribuição do orçamento para todas as 
universidades que é feito pela Andifes 
[Associação Nacional de Reitores]. 
O bolo geral é menor e ele não tem 
acompanhado o crescimento das 
universidades nos últimos anos”.

Expansão sem 
contrapartida
O pró-reitor explica, ainda, que 

as universidades cresceram sem ter 
tido um orçamento condizente. “As 
universidades fizeram uma aposta 
e avançaram na questão da expan-
são (expansão das vagas, democra-
tização do acesso), e não temos tido 
um orçamento que acompanhe 
essa expansão. Aumentaram os 
cursos, aumentaram a entrada 
de alunos, e o orçamento não 
aumenta, ao contrário, decresce. A 
dotação orçamentária nos últimos 
anos cresceu até 2013, e depois vem 
numa curva descendente. Então é 
uma combinação trágica. Ter um 
orçamento que não dá conta dos 
compromissos que você assumiu 
na construção de uma política 
pública importante com a expan-
são de ofertas de vagas de ensino 
superior e a democratização do 
acesso, e por outro lado ter um or-
çamento que é insuficiente, e você 
acaba não recebendo a totalidade 
dos valores que são destinados às 
universidades”.

Esforço para 
manter serviços
Apesar das dificuldades, o pró-

-reitor afirma que a universidade 
fará todos os esforços para não 
fechar as portas ou paralisar 
atividades. “Esse é inclusive um 

entendimento nacional entre as 
universidades. Há um processo de 
resistência das universidades e dos 
institutos federais de ensino e dos 
centros de pesquisa para que não 
fechemos as portas. Não fechare-
mos as portas da universidade nem 
a universidade vai parar. Estamos 
administrando nossas despesas”, 
sustenta.

Para quem aposta no fim da 
universidade pública, ele avisa: 
“Mesmo que tenha gente que ache 
que pode estrangular as universi-
dades públicas até elas fecharem 
as portas, nenhuma irá tomar uma 
decisão isolada e morrer por inani-
ção sem reclamar, se organizar e se 
defender. Haverá brutal resistência 
das universidades. A UFRJ irá 
resistir, está organizada para isso, 
tem feito um acompanhamento 
muito rigoroso de sua situação 
de contas, tem discutido interna-
mente e tem apoio interno de seus 
dirigentes e de sua comunidade. 
Há uma compreensão geral de 
que a universidade precisa resistir. 
São medidas que às vezes não são 
boas, mas de nenhuma maneira 
vão no sentido de se adequar 
à lógica que o governo federal 
vem trabalhando. As medidas 
que viemos trabalhando são de 
autodefesa e resistência. É passar 
por esse período, enfrentá-lo, 
superá-lo e avançar”.

Sete instituições de ensino e 
pesquisa do Rio de Janeiro ini-
ciaram uma mobilização para 
enfrentar a crise que afeta a Edu-

Fórum Rio mobiliza em defesa da Educação, Ciência e Tecnologia 

cação, a Ciência e a Tecnologia do 
país. É o Fórum Rio. Idealizado 
pela UFRJ, o fórum pretende 
promover reflexões sobre a crise e 

discutir formas e caminhos para 
superá-la, com o objetivo de alertar 
a população para as consequências 
negativas para o futuro do país.

A primeira reunião no dia 30 
de junho definiu algumas linhas 
de atuação. A segunda reunião, 
no dia 1º de agosto, realizada no 
Colégio de Altos Estudos da UFRJ 
(ex-Casa do Estudante Universitá-
rio – CEU), no Flamengo, reuniu 
instituições de ensino e pesquisa, 
representantes da sociedade civil e 
entidades da comunidade univer-
sitária, como o Sintufrj e a Adufrj. 

A segunda reunião foi um 
encontro de trabalho, com apre-
sentação de propostas para 
logomarca, definição do caráter 

do fórum e de pontos para a 
elaboração de uma carta pública 
para conhecimento da sociedade. 
O objetivo é mostrar a unidade das 
instituições de ensino, ciência e 
tecnologia na defesa do orçamen-
to público para que continuem 
existindo e desempenhando com 
qualidade sua prestação de servi-
ços à sociedade. 

Uerj 
Nessa reunião também fo-

ram discutidos os efeitos que a 
crise do Estado do Rio de Janeiro 
está gerando nas universidades 
estaduais. O drama vivido pela 
comunidade da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj, 

foi destaque. A instituição foi 
obrigada a suspender o início do 
ano letivo de 2017 por tempo inde-
terminado por falta de condições 
de funcionamento. A UerJ está sem 
verbas, e técnicos-administrativos 
e professores sem salários.

Participaram também vários 
integrantes da comunidade 
universitária da UFRJ, entre diri-
gentes, técnicos-administrativos 
e professores. A representante 
dos técnicos-administrativos 
no Conselho Universitário, Iaci 
Amorim, também estava presente. 
Na avaliação da conselheira, a 
população precisa ser motivada 
para exercer sua cidadania para 
a defesa de seus direitos.  
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REITOR da UFRJ, Roberto Leher, abre a reunião
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