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Eleição sindical
Está chegando a hora do segundo turno. As urnas esperam você,
companheira e companheiro, nos dias 12, 13 e 14 de setembro.
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DOIS PONTOS

Justiça condena 
Jair Bolsonaro

Por unanimidade (quatro 
votos a zero), a 3ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) rejeitou, no dia 15 de 
agosto, recurso do deputado 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ) que 
contestava decisão do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT) por da-
nos morais contra a deputada 
Maria do Rosário (PT-RS). No 
dia 9 de dezembro de 2014, da 
tribuna da Câmara, o parla-
mentar atacou a petista dizen-
do que não a estupraria porque 
“ela não merece”.

“É uma grande vitória das 
mulheres brasileiras contra a 
violência. Ninguém está acima 
da lei; nenhum parlamentar 
ou quem quer que seja pode se 
esconder na imunidade para 
cometer violência”, afirmou 
Maria do Rosário. 

O TJDFT condenou Bolso-
naro a pagar R$ 10 mil à de-
putada por danos morais. Ele 
terá também de veicular uma 
retratação pública em jornal 
de grande circulação e em seus 
canais oficiais no Facebook e 
YouTube. A deputada afirma 
que vai doar o valor referente 
à condenação a entidades que 

atuam em defesa da mulher.
Relatora do processo, a mi-

nistra Nancy Andrighi refutou o 
principal argumento da defesa 
de Bolsonaro, que usou o artigo 
53 da Constituição, segundo o 
qual “os deputados são inviolá-
veis por suas opiniões, palavras 
e votos no exercício das funções 
do mandato”.

Porém, para a ministra re-
latora, a imunidade parlamen-
tar não pode ser invocada no 
caso. “Em manifestações que 
não guardam nenhuma rela-
ção com a função parlamentar, 
sem teor minimamente polí-
tico, afasta-se a relação com a 
imunidade parlamentar. Con-
siderando que as ofensas foram 
veiculadas pela imprensa e pela 
internet, a localização é mera-
mente acidental”, destacou.

Mais do que isso, Nancy 
Andrighi afirmou: "a expres-
são 'não merece ser estuprada' 
constitui uma expressão vil 
que menospreza a dignidade 
de qualquer mulher, como se 
uma violência brutal pudesse 
ser considerada uma benesse, 
algo bom para acontecer com 
uma mulher".

Escrito por: Rede Brasil Atual

Temer perdoa dívida de R$ 30 bilhões dos bancos
Em 90 dias, o governo ilegítimo de Michel Temer garantiu o perdão da dívida de aproximadamente R$ 30 

bilhões do Bradesco, Itaú e Santander. O Santander e o Itaú tiveram suas dívidas perdoadas no Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais (Carf). O primeiro teve seu caso analisado pelo órgão no dia 20 de julho e reviu 
a dívida de R$ 338 milhões com o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e CSLL. O Itaú acumulava R$ 25 
bilhões de dívidas com a Receita Federal do processo de aquisição do Unibanco. Em audiência no dia 10 de abril, 
o Carf decidiu perdoar os impostos milionários da transação. A operação para perdoar a dívida do Bradesco foi 
ainda mais escusa. O governo, através da Ativos, empresa controlada pelo Banco do Brasil, uma empresa públi-
ca, comprou a dívida de R$ 4 bilhões em carteiras de crédito vencidas do banco privado.

Viva a Democracia!
A Direção do SINTUFRJ saúda 

a todos os 3942 eleitores que com-
pareceram às urnas para votar e 
escolher a próxima Diretoria, em 
especial aos aposentados que se 
deslocaram da sua residência para 
participar desta grande festa da de-
mocracia e mais importante evento 
da nossa entidade. A participação 
da categoria nos orgulha enquanto 
Direção, pois numa conjuntura de 
retirada de direitos dos trabalhado-
res e de ataques aos movimentos 
sociais, em particular aos sindica-
tos, tínhamos preocupação com o 
esvaziamento do quórum eleito-
ral. Mas, muito pelo contrário, foi 
maior do que as eleições anteriores.

Defendemos princípios demo-
cráticos e de seriedade que regem o 
nosso movimento sindical. No en-
tanto também nos cabe responder 

com firmeza aos ataques desneces-
sários durante a campanha e com a 
autoridade moral conquistada nas 
urnas fazer a defesa do SINTUFRJ. 
Assim, queremos lamentar profun-
damente a postura dos integrantes 
da Chapa 2 – Ressignificar, que 
em vez de somar forças contra o 
Governo ilegítimo de Michel Temer 
– verdadeiro responsável pelos ata-
ques e retirada de direitos da classe 
trabalhadora e consequentemente 
da retirada da rubrica dos 28,86% 
– optou por atacar o SINTUFRJ 
e imputar a culpa dessa perda ao 
Assessor Jurídico da entidade, que 
está a mais de 20 anos à frente de 
todas as ações judiciais que foram 
conquistadas pela categoria. Não 
colabora em nada dizer que o mes-
mo age em resistência silenciosa, 
pois sua postura tem sido a mesma 

quando os integrantes da Chapa 2 
estavam na Direção do SINTUFRJ. 
Não adianta, também, a dissemi-
nação de fofocas e vídeos terroristas 
para “apostar” na política da terra 
arrasada com a perda de novas ru-
bricas, pois sabemos que nenhuma 
Direção sozinha será capaz de en-
frentar toda essa política de ataques 
à classe trabalhadora. Desta forma, 
esperamos que, neste período de 
campanha que resta, a Chapa 2 – 
Ressignificar saiba utilizar melhor 
o carro de som na sua manifesta-
ção democrática, pois xingar e falar 
palavrões de forma desrespeitosa 
só afasta a categoria do processo 
e desqualifica o debate plural, ne-
cessário para fortalecer nossa luta. 
Não adianta a chapa 2 tentar impu-
tar culpa à Direção do SINTUFRJ, 
quando na sua própria composição 

tem sete integrantes da atual dire-
toria (Celso, Caetano, Boaventura, 
Delma, Sidônia, Ivânia e Paulo Ce-
sar). Sim, da atual Direção, já que 
não formalizaram carta de renún-
cia, mas abandonaram os fazeres 
da Direção desde agosto de 2016. É 
necessário que a chapa 2 apresente 
quais são suas estratégias para se 
inserir na luta pela retomada da 
rubrica dos 28,86%, pois mesmo 
tendo a Vice-Presidente da CUT-RJ 
como candidata à coordenação ge-
ral do SINTUFRJ ainda não vimos 
esta bandeira de luta incorporada 
pela Central e os trabalhadores da 
UFRJ já sofrem com a perda desde 
fevereiro. 

Portanto, nosso SINTUFRJ deve 
continuar sendo maior do que 
as siglas partidárias e pretensões 
pessoais, pois a mobilização e or-

ganização dos trabalhadores para 
enfrentar os constantes ataques 
deste Governo golpista precisa de 
muita unidade de ação de todas 
as lideranças de todas as chapas 
concorrentes ao pleito e de todas as 
centrais sindicais. Só assim acredi-
tamos que teremos sucesso nesta 
batalha contra nossos verdadeiros 
inimigos que estão no poder.

Por fim, queremos reafirmar 
nosso compromisso com o fortale-
cimento da nossa entidade sindical 
reforçando a convocação da cate-
goria para participar do segundo 
turno nos dias 12, 13 e 14 de setem-
bro, momento em que a categoria 
irá escolher, no voto, qual chapa 
coordenará o Sintufrj nos próximos 
três anos.

Direção em exercício

O setor de Convênios do Sintufrj recomenda aos que pagam seus benefícios com boleto e costumam imprimir 
suas vias em estabelecimentos comerciais que verifiquem se a numeração do código de barras do documento im-
presso corresponde à imagem original enviada por e-mail pelo Sindicato.  

O Sintufrj identificou que um boleto impresso em lan house estava com a numeração do código de barras 
diferente. Ou seja, o documento pago pelo trabalhador não foi o do Banco do Brasil utilizado pelo Sintufrj, mas de 
outro banco.   

Dicas da TIC – A pedido do setor de Convênios do Sintufrj, a Divisão de Segurança da Informação e Governan-
ça da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFRJ (SegTIC) preparou um pequeno 
painel com orientações acerca dos boletos emitidos pelo Sintufrj (e que servem para qualquer boleto). Acesse o site 
do Sintufrj e entre no link “Impressão de boletos” para se informar corretamente:

http://www.sintufrj.org.br/cpd/bd/boletos_legitimos.pdf. 

Atenção com a numeração dos boletos! 

Debate das chapas no HU
O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) será tema de debate entre as duas chapas (Chapas 2 

e 3) que concorrem à direção do Sintufrj, na quinta-feira, dia 31 de agosto, às 10h, no auditório Halley Pacheco (8º 
andar do HU). “Queremos focar nos problemas da maior unidade da UFRJ, saber o que cada chapa pensa disso”, 
disse o diretor Eduardo Côrtes, justificando seu convite.

Chapas voltam a se confrontar no CCS
No dia 6 de setembro, quarta-feira, as Chapas 2 e 3 debaterão suas propostas para a direção do Sintufrj, das 10h 

às 13h, no anfiteatro Bezão, no Centro de Ciências da Saúde (CCS), a convite da Decania. 
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ELEIÇÕES SINTUFRJ

AGORA É CHAPA 2
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DEMANDAS DA CATEGORIA

Depois de 10 meses funcio-
nando no Espaço Flex do Núcleo 
de Computação Eletrônica (NCE), 
a Pró-Reitoria de Gestão e Gover-
nança (PR-6) está de casa nova: 
um galpão construído no Parque 
Tecnológico.  Mas a mudança de 
endereço causou impacto nos fun-
cionários da Superintendência de 
Gestão e Controle devido a alguns 
problemas de infraestrutura. 

Os funcionários começaram a 
trabalhar no galpão na segunda-
-feira, 21, e se depararam com 
a falta d´água e de impressoras, 
problemas na rede de internet e 
ausência de extintores de incêndio. 
Além disso, reclamam de dificul-
dades de acesso ao local. 

Reclamações
“Precisamos de uma posição 

concreta da Pró-Reitoria a respeito 
de solução dos problemas. A grande 
pergunta que fazemos é: por que 
mudamos se não estava tudo pron-
to?”, questiona o delegado sindical 
André de Moura. Para ele, há ques-
tões que até fogem à autonomia da 
PR-6, como o transporte, mas que 
exigem uma solução ágil. 

Para Gabriel de Melo, o grande 
problema é mesmo o transporte. 
Segundo ele, apenas uma linha 
interna (linha 2) passa pelo Par-
que Tecnológico, e mesmo assim 
com longos intervalos de tempo, 
dificultando a chegada ao trabalho 
e também a saída, e o retorno no 

PR-6: de casa nova e alguns problemas
horário de almoço. “Colegas que 
nunca se atrasaram estão chegan-
do depois do horário. Na hora do 
almoço, temos que caminhar até a 
gráfica, esperar o circular (ônibus) 
ou ir andando. Quem come no 
bandejão tem de ir a pé até a Fa-
culdade de Letras. Queremos saber 
também se é possível as empresas 
de ônibus externas incluírem em 
seus roteiros o Parque Tecnológi-
co”, disse o funcionário. 

Justificativas
O superintendente de Gestão 

e Controle, Harley Frambach de 
Moura, explicou que o trabalho no 
NCE estava praticamente inviável, 
com funcionários dividindo mesas 
e computadores num ambiente de 
pouco espaço. E que agora é um 
período de adaptação, mas tudo 
está sendo visto e providenciado. 
Ele se colocou à disposição dos 
funcionários para que estes apre-
sentem suas demandas, inclusive 
disse que faria uma reunião para 
falar sobre tudo.

“Tivemos a oportunidade de 
mudar, e aproveitamos. Agrade-
cemos muito a acolhida no NCE, 
mas não tínhamos mais condições 
de permanecer no Espaço Flex. 
Estamos em período de adapta-
ção. Você não muda com tudo 
cem por cento. Isso não existe”, 
afirmou o superintendente. E ao 
mesmo tempo em que justificava 
os problemas levantados pelos 

técnicos-administrativos, ele ia 
informando sobre as medidas já 
adotadas para solucioná-los.  

“A falta d’água foi em con-
sequência de um vazamento, e 
a Prefeitura da UFRJ está pro-
videnciando o conserto. Falta 
ainda a instalação de alguns 
aparelhos de ar condicionado, 

mas os extintores já estão sendo 
instalados, inclusive sob a orien-
tação da Coordenação de Políti-
cas de Saúde do Trabalhador. As 
impressoras são uma questão 
de tempo para a configuração 
pela TIC. Quanto ao transporte 
(interno), foi pedida à Prefeitura 
a ampliação dos horários. Já em 

relação às linhas externas, não 
me foi trazido nada pelos fun-
cionários. De qualquer forma, 
estamos encaminhando a de-
manda para a Prefeitura. Temos 
tido todo apoio do prefeito nesta 
mudança. Mas para que todos 
fiquem esclarecidos, chamarei 
uma reunião”, prometeu.  

NOVAS instalações da PR-6

ANDRÉ de Moura GABRIEL de Melo

O tabagismo na infância e na adolescência, tema pouco 
desenvolvido na saúde pública, será debatido na UFRJ. A dis-
cussão, promovida pelo Instituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG), será travada no II Fórum de 
Tabagismo na Infância e na Adolescência, na quarta-feira, 
dia 30 de agosto, das 9h às 13h, no salão Nobre do IPPMG.

Esta é a segunda edição do evento, e faz parte da cam-
panha Quixotes da Saúde na Luta Contra o Tabagismo na 
Infância e Adolescência, realizada pelo IPPMG desde 2010. 
A iniciativa é voltada à valorização do papel dos profissio-
nais de saúde e de outras áreas que lidam com o universo 
da criança e do adolescente, na prevenção do tabagismo e 
na promoção da saúde. O evento é realizado também para 
celebrar o Dia Nacional e Combate ao Fumo, 29 de agosto.

Combate à dependência 
O tabagismo é hoje a principal causa de morte evitável, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa 
doença afeta também as pessoas que convivem com os 
fumantes, principalmente as crianças, que são as maiores 
vítimas. Fumar durante a gravidez traz sérios riscos para 
a saúde da mulher e do feto. Uma mãe fumante ao aleitar 
a criança pode intoxicá-la com nicotina. Uma criança 
fumante passiva apresenta grande chance de contrair 
problemas respiratórios. A maioria dos fumantes torna-se 
dependente até os 19 anos. Por esse motivo, a OMS considera 
o tabagismo uma doença pediátrica. Todas essas questões 
estarão sendo abordadas no evento. 

A coordenadora do II Fórum, a pediatra do IPPMG 

Katia Oliveira Machado, chama a atenção para a neces-
sidade de realizar ações de prevenção e educativas para a 
questão do tabagismo na gestação e também de promover 
políticas públicas voltadas para as gestantes e as jovens. 
“Precisamos de campanhas mais agressivas. Não só do 
ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista 
informativo para a sociedade, para que possamos alertar 
sobre o tabagismo ativo e despertar as pessoas sobre o 
tabagismo passivo do bebê; sobre o tabagismo da mãe, 
que pode provocar doenças respiratórias na infância; e 
que o tabagismo dos familiares é um agravante para as 
doenças alérgicas”. 

Rara iniciativa
Kátia informa que o tema tabagismo na infância e ado-

lescência é pouco visto nos fóruns de pediatria e de saúde da 
criança. “Defendemos abordá-lo porque envolve prevenção, 
ações educativas, sensibilização, informação e decisões de 
saúde coletiva. O tabagismo se inicia na adolescência, e 
é uma porta para outras drogas lícitas e ilícitas”, alerta. 
Segundo a pediatra, pela sua relevância – “o tabagismo 
é uma pandemia” –, o problema deve ser constantemente 
abordado. “Existe repercussão nas crianças, gestantes, 
adultos, idosos e para a saúde do planeta. A poluição pro-
vocada pelo tabagismo é significativa. Temos um bilhão de 
fumantes por dia”, acrescenta. 

 “Convivemos com muitos funcionários na UFRJ que 
sofrem até hoje as consequências do consumo do tabaco”, 
conclui a médica. 

II Fórum de Tabagismo na Infância e na Adolescência
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O SINDICATO SOMOS NÓS! - ELEIÇÕES DE 12 A 14 DE SETEMBRO

ENCARTE�25-08-2017

!NANA !

Foram 1419 votos de confiança, correspondendo à 38,24% dos votos válidos

De quem é a culpa da perda dos 28,86%?

De fato, votaram em nossa
gestão os que reconheceram o
esforço da atual gestão, com mais
de 50 assembleias, Congresso do
Sintufrj, duas poderosas greves
(2015 por reajuste salarial e
2016 contra a PEC55), eleição de
delegados sindicais de base,
duplicação do espaço saúde,
ampliação dos serviços jurıd́icos
para todo o estado, diversificação
dos cursos de capacitação,
realização do vitorioso PBase,
mobilização pela garantia dos
28,86% (seis meses de mobiliza-

ções e enfretamentos jurıd́icos),
defesa dos hospitais universitári-
os (exigindo mais concursos e
verbas), estabilização e transpa-
rência das contas do sindicato e
autonomia frente a Governos e
Reitoria.

Nossas propostas de campa-
nha também tiveram adesão,
como cursos de capacitação e
qualificação de nıv́el superior,
lutar pela reserva de vagas na
graduação e pós da UFRJ, exigir
instalação da CISSP e CIS, fortale-
cer GT-Mulher, ampliar a atuação

da assessoria para laudos de
insalubridade etc.

Também ouvimos crıt́icas e
sugestões importantes dos
colegas da categoria, neste um
mês de campanha e nos dias da
votação, e já assimilamos todas
incluindo-as em nossas propos-
tas, pois o sindicato somos todos
nós. Temos tal condição não só
por sermos a chapa mais diversi-
ficada deste processo, vencendo
em maior quantidade de urnas,
mas também por combinar o
trabalho de companheiros mais

antigos e jovens ingressos na
categoria.

Agora é o momento de
reforçar a unidade e se manter na
luta em defesa de nossos direitos.
E!hora de demonstrar ao gover-
no Temer que a UFRJ não se
dobra e que não aceitamos
retrocessos.

Convidamos a todas e todos a
voltarem às urnas em 12, 13 e 14
de setembro, para manter o
sindicato na luta POR DIREITOS,
CONTRA OS RETROCESSOS, e
votar na chapa 3!

Dias 12, 13 e 14 de setembro vote - Unidade na Luta!Chapa 3

De um governo golpista, sem
dúvida. E!preciso, nesse momen-
to, fortalecer o Sintufrj, pois a
perda dos 28% é um dos ata-
ques que esse governo fez
contra nós e ainda tem mais por

vir. Além das ações judiciais, o
governo criou um PDV, não
sinaliza reajuste para os próxi-
mos anos, quer aumentar o
desconto previdenciário de 11%
para 14% e congelou o orça-

mento público por 20 anos.
Acusar o sindicato é atacar o
inimigo errado e não trará
nenhum direito de volta .
Somente na luta, nas greves e
nas ruas, é que conseguiremos

reconquistar direitos e não
perder mais nenhum. O Sintufrj
é uma arma na mão dos traba-
lhadores e não algo capaz de
tirar ou dar direitos segundo sua
vontade.

O sindicato não fez nada para recuperar os 28%?
Desde a retirada,Mentira.

realizamos 5 assembleias,
paralisação e atos, organizando a
luta polıt́ica para reconquistar no

nosso contracheque essa rubri-
ca. Além disso, a assessoria
jurıd́ica esteve nas assembleias
para prestar esclarecimentos e

debater a tática de luta no âmbito
da justiça. Entramos com várias
ações e, no momento, estamos
aguardando o resultado de um

mandado de segurança. Tudo
devidamente explicado para
categoria através do jornal, site e
Facebook.

Mas por que a chapa 2 fala tanto que a culpa é do sindicato?
Porque, infelizmente, tem

gente disposta a tudo para voltar
para o sindicato, lugar em que
estiveram por mais de 20 anos.
Essa turma mentiu sobre pagar
os 3,17% em 90 dias para ganhar
a eleição em 2010, estão lembra-

dos? Falam tanto do assessor
jurıd́ico, mas esquecem de falar
que foram eles que o contrata-
ram e que ele manteve a estraté-
gia em todas as ações. Afinal, ele
é o profissional responsável.
Durante os anos do governo PT

essa turma estava ocupando
cargos fora da universidade e
tinha interlocução direta com o
governo. Por que não fizeram
com que o governo incorporasse
no nosso pagamento as ações
judiciais? Agora que perderam a

boquinha no governo, voltam
para a UFRJ e querem retomar o
sindicato, se utilizando, para isso,
de mentiras, boatos e promessas
que não podem cumprir. Esse
sempre foi o jeito deles para
alcançar seus interesses.

Separar o joio do trigo é fundamental para os servidores da UFRJ
Não podemos nos deixar levar por falsas promessas e facilidades. É hora de nos unirmos e fortalecermos o Sintufrj para enfrentar os

ataques que estão por vir. Somente assim, seremos capazes de resistir e derrotar esse governo e seus ataques.

Todos da UNIDADE na LUTA agradecem aos
Trabalhadores Técnico Administrativos em Educação da UFRJ

o voto na Chapa 3

ELEIÇÕES SINTUFRJ
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HU

Mais uma vez o diretor do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
Eduardo Côrtes, foi a um colegiado expor a 
situação da unidade, desta vez ao Conselho 
de Coordenação do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS). A reunião ocorreu no dia 21de 
agosto, no auditório Hélio Fraga, e o tema 
HUCFF foi debatido por mais de três horas.

Côrtes estava acompanhado de sua equi-
pe – diretores de divisão e chefes de serviço de 
diversas áreas – e detalhou aos conselheiros 
(diretores de unidades e de órgãos suplemen-
tares, e representantes docentes, discentes 
e de técnicos-administrativos) por que a 
unidade necessita, urgente, de investimen-
tos para solucionar os graves problemas de 
infraestrutura, além de reposição de pessoal. 

Segundo o diretor, se o hospital não rece-
ber recursos para pagamento dos salários em 
setembro dos seus mais de 600 trabalhadores 
extraquadro, há risco de paralisação das 
atividades.

Reposição de pessoal 
“O hospital tem sido muito penalizado, 

pois se ressente de investimentos há décadas. 
Também não recebeu substituição de apo-
sentadorias, tanto é que nossa idade média 
(de funcionários) é 51 anos”, expôs o diretor. 
Segundo ele, “é preciso transparência para 
que todos saibam para onde vão as vagas que 
chegam para suprir a vacância de pessoal, 
pois isso tem prejudicado o hospital. 

Há 234 vagas de aposentadorias de 
2010 para cá. Só este ano o déficit é de 35 
servidores.

Poças d’água pelo chão, go-
teiras pingando em mesas, baldes 
espalhados pelas salas e corredor. 
Foi assim que os trabalhadores en-
contraram o setor administrativo 
do Hospital Universitário (HU) na 
segunda-feira, dia 14. 

A causa do transtorno – que 
já se repetiu outras vezes em 
outros locais da unidade – foi o 
rompimento de uma tubulação 

Caos hidráulico no HU
Tubulação de água se rompe no 7º andar e provoca danos até no 1º andar

no 7º andar. A água penetrou nos 
entrepisos, causando infiltração 
em diferentes pontos do prédio. 

Além da Administração, no 
1º andar, o vazamento atingiu a 
Emergência, no subsolo, de forma 
mais intensa, obrigando a trans-
ferência dos internos para outras 
enfermarias. O atendimento dos 
pacientes da Emergência estava 
sendo feito no 7º andar.  

Explicações 
De acordo com a nota di-

vulgada pela direção do HU, o 
ocorrido não colocaria em risco 
os trabalhadores, pacientes e 
visitantes, e não prejudicaria a 
rotina do hospital. 

Os reparos na tubulação 
foram realizados na mesma 
segunda-feira, mas a previsão 
era de que as goteiras levariam 

alguns dias para secar devido à 
água acumulada nos entrepisos.

A direção informou, ainda, 
que está em fase de conclusão a 
instalação de nova rede hidráu-
lica nas alas C e D do prédio, 
onde houve o rompimento da 
tubulação. A antiga rede será 
desativada e substituída por uma 
mais moderna e com canos mais 
resistentes à pressão.

Queixa
“Só este ano é a tercei-

ra vez que acontece isso. A 
parede fica toda infiltrada. 
N o  1 º  a n d a r  t i n h a  u m a 
cascata. Não se pode ligar 
ar-condicionado, e, como a 
janela é fechada, fica o cheio 
de  umidade”,  lamentou a 
t é cn i ca -admin i s t ra t i va  de 
uma das salas alagadas. 

ESTA cena se repete muitas vezes no HU, para desespero das equipes de trabalho e dos pacientes internos e externos 

Eduardo Côrtes está preocupado com o pagamento dos extraquadro em setembro e quer 
saber por que as vagas de aposentadorias ainda não foram repostas, como estava previsto

Extraquadro
Mas, no momento, o que mais preocupa 

o diretor é a definição se a Reitoria vai ou 
não pagar o salário dos extraquadro em 
setembro. “Precisamos saber, porque, se a 
Reitoria não pagar, também não teremos 
condições de funcionar. Sem extraquadro 
a gente para”, frisou. 

Déficit orçamentário
Com apresentação em Power Point, 

Cortês mostrou aos conselheiros que os 
recursos enviados ao Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho são proporcional-
mente inferiores aos recebidos por unidades 
hospitalares de outras universidades, inclu-
sive da própria UFRJ.  

“São 30, 40 anos sem investimentos em 
vários setores. Qual o nosso futuro? Preci-
samos de investimentos e de profissionais, 
porque senão esse hospital não se recupera”, 
afirmou o diretor.

Fata de condições de trabalho 
Outro problema levantado pelo diretor diz 

respeito às condições de trabalho dos servido-
res. Segundo ele, o nível de estresse das equipes 
é grande em consequência do acúmulo de 
trabalho, devido à falta de pessoal suficiente. 
Além disso, os trabalhadores são obrigados 
a driblarem constantemente problemas de 
infraestrutura, como vazamentos e goteiras, 
entre outros contratempos. “Mesmo com tudo 
isso eles mantêm o atendimento de excelência 
aos pacientes. Essas pessoas incríveis estão no 
hospital”, disse.  

Iniciativas da direção
Mas Eduardo Côrtes não apresentou 

só problemas aos conselheiros; ele listou 
uma série de iniciativas adotadas pela 
direção, em meio à escassez de recursos, 
para melhorar as condições de trabalho. 
Como promover economia nas licitações 
de obras, serviços de engenharia e de 
compras de insumos, resultando na 
conclusão da parede estrutural na ala 
sul, recuperação de telhados e reformas 
de postos de enfermaria e instalações de 
CTIs, por exemplo. 

O diretor concluiu sua apresen-
tação convidando os conselheiros a 
visitar a unidade e conhecer a reali-
dade in loco. 

Proposta dos conselheiros
Os conselheiros ponderaram os vários 

aspectos da crise, como a matriz de finan-
ciamento do governo federal paras as univer-
sidades e o seu projeto de restringir recurso 
dos serviços públicos. E defenderam a neces-
sidade de resistência e de unidade de ação 
em defesa do HUCFF, como a organização de 
uma ampla campanha, com divulgação na 
mídia e ocupação de espaços de articulação 
em busca de apoio da sociedade.

A decana do Centro de Ciências da Saú-
de (CCS), Maria Fernanda Quintela, que 
presidia a sessão, disse que, com base nas 
conclusões dos conselheiros, na próxima 
reunião do colegiado apresentaria proposta 
de encaminhamento em relação ao HUCFF.  

Diretor quer respostas da Reitoria

CÔRTES projeta em telão a situação da unidade para os conselheiros
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LUTA ESTUDANTIL

palavra de ordem “Sou es-
tudantes, quero estudar, por 
assistência eu vou lutar!”, 

entoada por dezenas de jovens que 
ocuparam o Conselho Universitá-
rio (Consuni), no dia 24 de agosto, 
não apenas marcou a abertura da 
sessão, como garantiu que o debate 
sobre o tema fosse longo.  

Os estudantes conseguiram 
o que queriam: que o Consuni 
discutisse a falta de bolsas-auxílio 
(Baux), no atual semestre, e o dé-
ficit de moradia, que foi agravado 
com o incêndio no bloco B do 
Alojamento Estudantil, ocorrido 
no dia 2 de agosto, deixando 206 
alunos sem teto e descontentes com 
a transferência provisória para um 
hotel no Centro da cidade. 

A sessão também foi tumultua-
da por alunos que reivindicavam a  
aprovação da criação do Instituto 
de Relações Internacionais e De-
fesa (Irid), sob o argumento de 
que “precisavam de uma ‘casa’ 
para o curso multidisciplinar.” O 
Conselho de Centros Acadêmicos 
das unidades da UFRJ no Centro da 
cidade também apresentou pautas 
reivindicatórias. Eles exigem, por 
exemplo, que o reitor informe 
sobre licitações, fluxo de caixa, 
patrimônio, obras, orçamento 
participativo e adote posição 
pública sobre a ocupação militar 
das favelas. 

“Mexeu com Baux 
é guerra!”, dizia cartaz
O edital aberto no primeiro 

semestre deste ano ofereceu ape-
nas 250 bolsas-auxílio, e não há 
previsão do benefício no segundo 
semestre. “Por que estão cortando 
bolsas e quais são as medidas que 
vamos tomar? Além disso, não dá 
para saber pelo jornal que Leher 
(reitor Roberto Leher) fechou 
acordo com o prefeito Crivella para 
moradias provisórias e reforma do 
Alojamento. A proposta da bancada 
estudantil é que se mude a pauta 
e se debata assistência estudantil”, 
reivindicou a representante discen-
te, Thaís Raquel.

O representante técnico-ad-
ministrativo, Esteban Crescente, 
cobrou posição sobre as bolsas 
e defendeu o pleito de criação 
do Irid, lembrando que o Con-
suni tem o costume de assimilar 
propostas que procedem de cons-
trução coletiva. E acrescentou: 
“A energia dos alunos, em seu 
ato, e a mobilização conjunta 
com técnicos-administrativos e 
professores são o caminho para 
lutar contra os cortes e enfrentar 
o atual estado de coisas”. Iaci 
Amorin, também conselheira 
técnico-administrativa, reforçou 
a fala do colega de bancada pela 
unidade das forças.

Estudantes fazem ato no Consuni por assistência  
Alojamento Estudantil
Os estudantes do alojamento 

reivindicaram que os moradores 
permaneçam juntos; assistência 
até a conclusão dos cursos e re-
conhecimento institucional dos 
alunos estrangeiros. “A gente está 
sem casa, sem dinheiro e exige 
ser tratado como prioridade”, 
disseram seus representantes.

Posição do reitor 
O reitor Roberto Leher iniciou 

sua fala saudando os técnicos-
-administrativos em educação 
e o Sintufrj pela realização do 
primeiro turno da eleição sindical, 
destacando a importância da 
mobilização da categoria para 
eleger seus novos representantes 
na entidade sindical, e a presença 
dos estudantes, “que trazem 
muito alento e esperança para 
todos nós neste  momento que o 
país atravessa.”

Em seguida, Leher tratou 
de responder aos pleitos dos 
estudantes. 

O reitor explicou que a 
redução nos valores do Pro-
grama Nacional de Assistência 
Estudantil (Pnaes), gerado pela 
falta de correção ao longo dos 
anos, fez com que os recursos 
se tornassem insuficientes para 
suprir as necessidades de bolsas 
aos estudantes. 

Sobre às críticas em relação 
a oferta de ajuda do prefeito 
Crivella, disse que na procura 
de lugares mais adequados para 
acomodar os moradores do bloco 
B da ala atingida pelo incêndio, 
até a conclusão da reforma, 

conversou com a Prefeitura 
do Rio sobre a disponibilidade 
de moradias prontas, quando 
foi cogitada a possibilidade de 
construção emergencial de alo-
jamentos pelo Poder municipal. 
Mas se essa hipótese se tornasse 
possível, o tema entraria em 
pauta nos fóruns da instituição. 

Irid entra em pauta 
Os conselheiros aprovaram 

a inclusão do tema assistência 
estudantil entre as pautas da 
sessão, e naquele mesmo dia 
o Consuni também debateu o 
parecer das Comissões de Ensino 
e Título e de Desenvolvimento e 
Legislação e Normas favoráveis à 

reativação do Núcleo de Estudos 
Internacionais com o objetivo de 
transformá-lo em instituto espe-
cializado do Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas. Essa 
proposta voltará à discussão no 
colegiado no dia 14 de setembro, 
que se desdobrará em sessão 
especial.

Na reunião entre estudantes 
e representantes da Reitoria, na 
sexta-feira, dia 25, à tarde, foram 
esclarecidas as ações adotadas 
pela Administração Central sobre 
as moradias provisórias, assim 
como será organizada a insta-
lação nesses locais. 

A UFRJ aguarda uma defini-
ção da Prefeitura do Rio a respei-
to, mas a proposta da Reitoria é 
que sejam construídas moradias 
provisórias em 45 dias. 

“Estamos em uma panela de 
pressão, adoecendo; estudantes, 
docentes e técnicos-administrati-
vos. Todos que têm preocupação 
real com assistência estudantil”, 
disse a superintendente-geral de 
Políticas Estudantis, Vera Salim, 
que apresentou números para 
exemplificar a situação.

Falência da assistência estudantil 
Segundo Salim, somente para a 

seleção às bolsas-auxílio há 2.500 
inscritos. “A maioria acaba tendo 
perfil, mas atendemos cerca de ape-
nas 10% dos solicitantes”, lamentou 
a superintendente, explicando que, 
desde o início do ano, os estudantes 
foram informados de que as 250 
Baux seriam concentradas no pri-

“Precisamos sair daqui 
com encaminhamentos”, re-
petiam os representantes dos 
desalojados do Alojamento Es-
tudantil, que exigiam acompa-
nhar a escolha de alternativas 
para a moradia provisória. O 
reitor Roberto Leher informou 
que há uma comissão para 
verificar novas possibilidades, 
e informou que a questão da 
assistência também foi pauta 
da sessão do Conselho de Ensi-

Desabrigados pressionam a Reitoria  
no de Graduação no dia anterior, 
quando foi acordada a criação de 
uma comissão com representan-
tes da bancada estudantil e de 
moradores do Alojamento. 

Por fim, foi decidido que 
haveria uma reunião da comis-
são com o pró-reitor de Gestão e 
Governança, Andre Esteves, e com 
a superintendente de Políticas 
Estudantis, Vera Salim, no dia 25 
de agosto, para dar encaminha-
mento às demandas levantadas 

meiro semestre e não haveria edital 
no segundo semestre.

“Porém”, disse ela, “a gravi-
dade do problema é ainda maior 
do que ‘mexer com a Baux’: a 
cada ano, 20% dos estudantes 
que ingressam têm perfil Pnaes 
(precisam de bolsa), mas o orça-
mento permanece sem correção. 

“Sem a ampliação do Pnaes 
estaremos fadados ao fracas-
so”, alertou, acrescentando 
que a universidade oferece seis 
mil bolsas, número expressivo, 
mas absolutamente inferior 
ao necessário, pois atende 
apenas 15% dos estudantes 
necessitados.

pelos estudantes.  
Nessa reunião estariam em 

pauta propostas de moradia 
provisória (emergencial) e per-
manente (com a reforma do 
bloco B) e bolsas-auxílio. Roberto 
Leher se comprometeu a estudar 
os números e, dentro do limite 
orçamentário, buscar alternativas 
para ampliar o atendimento.

A assistência estudantil será 
o primeiro ponto do próximo 
Consuni.

Resoluções da reunião
do dia 25 de agosto

ALUNOS da UFRJ ocupam o Consuni para ter suas reivindicações atendidas 

Fotos: Renan Silva

A
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DIVERSAS

Sentença inspira livro crítico
Juristas e professores de Direito analisam sentença de Moro que condenou Lula

Os abusos e as inconsistências 
que configuraram na condução do 
processo contra Luiz Inácio Lula 
da Silva, condenado a nove anos 
e seis meses de prisão, são alvos do 
livro lançado no dia 11 de agosto, 
na Faculdade Nacional de Direito 
(FND), por um grupo de professo-
res e juristas de diversas universida-
des: Comentário a uma sentença 
anunciada: o processo Lula.

O livro foi organizado por Juarez 
Tavares, Carol Proner, Gisele Citta-
dino, João Ricardo Dornelles, Gisele 
Ricobom, doutores e professores de 
direito na Uerj, UFRJ, PUC-Rio e 
Unila. Ele reúne 103 artigos de 120 
autores, juristas (considerados per-
sonalidades do Direito) como Lênio 
Streck, Pedro Estevam Serrano, Celso 
Antônio Bandeira de Mello, Weida 
Zancanner e José Eduardo Cardozo.

Questionamentos 
“A ideia do livro surge de uma 

reação imediata de juristas, profes-

sores de Direito e advogados diante 
da longa sentença proferida pelo 
juiz Sérgio Moro”, explica uma das 
organizadoras da obra, a professora 
titular do Departamento de Direito 
do Estado da UFRJ, Carol Proner, que 
tem publicações relevantes na área 
de direito internacional e direitos 
humanos.

“São 238 páginas, e, na maior 
parte das vezes, isso é muito com-
plexo para o público em geral, e 
mesmo para as pessoas que lidam 
com Direito há uma série de aspec-
tos que precisam ser analisados com 
calma”, avalia Proner, integrante da 
Frente Brasil de Juristas pela Demo-
cracia em entrevista à Rádio Brasil 
Atual.

Ela citou alguns aspectos da 
sentença que chamam atenção à 
primeira vista: “O principal é sobre 
como se pode condenar um réu sem 
prova da propriedade do imóvel de 
que ele não pode, portanto, dispor. 
O tríplex não está no inventário da 

esposa do ex-presidente, não há 
como dispor desse bem”, explica ela, 
afirmando que é uma expectativa 
de cometimento de crime: “o que 
torna isso tudo muito frágil, porque 
não há prova nem da propriedade 
do imóvel e nem de transferência de 
dinheiro para conta alguma, o que 
traria uma dificuldade de compro-
var o crime de lavagem de dinheiro 
e de corrupção passiva”.

Proner cita, para exemplificar, 
uma frase de Afrânio Silva Jardim, 
considerado um dos maiores proces-
sualistas do país: “Lula foi condena-
do por receber o que não recebeu e 
por lavagem de dinheiro que não lhe 
foi dado”.

“Escandalização 
de princípios” 

A professora da UFRJ destaca o 

fato de, na sentença, o magistrado 
(Moro) usar boa parte do texto para 
se defender da acusação de abusos 
processuais em relação aos excessos 
eventuais de condução coercitiva, 
interceptação telefônica, a forma 
de busca e apreensão e publicidade 
seletiva no andamento do processo. 
Aponta ainda a invisibilidade de 
depoimentos elencados pela defesa: 
“Houve 70 testemunhas de defesa 
que atestam a inocência do acusado. 
Ignorar isso em uma decisão é algo, 
no mínimo, curioso”.

Para a professora, “não é pos-
sível fazer o chamado ‘novo Direi-
to Penal’ que trabalha com uma 
linha de ‘indevido processo legal’. 
Já estamos criando expressões que 
demonstram a escandalização da 
não observância de certos princípios 
do processo penal. Não é possível que 
possamos seguir assim, porque as 
consequências de um juízo que não 
observa certas garantias processuais 
serão traumáticas para o país”.

Centenário da UFRJ é 
celebrado com seminário

A Universidade Federal do 
Rio de Janeiro faz 97 anos no 
dia 7 de setembro, porém, já 
como parte da celebração de 
seu centenário, em 2020, a 
instituição realizará o evento 
“Seminário UFRJ faz 100 anos: 
História, Desenvolvimento e 
Democracia” com uma série de 
atividades distribuídas nos dias 
4, 5 e 6 de setembro. 

O objetivo do seminário é 
transformar a oportunidade da ce-
lebração num momento de refle-
xão sobre a universidade. O evento 

é aberto a estudantes, docentes, 
técnicos-administrativos e tercei-
rizados, incluindo ex-estudantes 
e aposentados. A abertura se dará 
com uma conferência presidida 
pelo reitor Roberto Leher, no dia 4 
de setembro, das 9h às 13h, no au-
ditório Horácio Macedo, no Centro 
de Ciências Matemáticas e da Na-
tureza (CCMN).

A importância deste semi-
nário está descrita na página 
do evento: “Como a UFRJ foi e 
é formada por várias histórias, 
memórias, produção, formação 

Verde no 
Centro de Tecnologia

“Artcabeau? Muda para os 
meus 12 eus”. Este foi o título 
da instalação do artista orgânico 
(que utiliza materiais extraídos 
da natureza) Ravengard Velo-
so, que ficou exposta no hall do 
bloco A do Centro de Tecnologia 
(CT), de 22 a 25 de agosto, sobre 
o tema “Revolução Tecnológica”. 
O trabalho do artista propõe nova 
visão sobre a reciclagem e fez par-
te do evento “XII UFRJ Ambientá-
vel”, organizado pelos alunos da 
Engenharia Ambiental. 

Revengard atua como vo-
luntário no “Muda UFRJ”, um 
projeto de um grupo de extensão 

Duas chapas concorrem 
à direção da Adufrj

e lutas, todas importantes e sig-
nificativas, justifica-se, neste 
centenário, a oportunidade do 
uso de um tempo para provocá-
-las, debatê-las e congressar 
com a comunidade ufrjeana a 
necessidade de reflexão do pre-
sente, do passado e do futuro”.

O caderno da programação 
do seminário está estruturado 
em 10 eixos temáticos, com 73 
sessões temáticas e um total de 
354 apresentações. E pode ser 
acessado na página https://ufrj.
br/ufrjfaz100anos .

A direção para a Asso-
ciação de Docentes da UFRJ 
(Adufrj-SSind) também está 
em disputa. Duas chapas con-
correm ao pleito, cuja vota-
ção será nos dias 11 e 12 de 

setembro, para um mandato 
até 2019. 

A Chapa 1: “Universidade 
para a Democracia” é encabe-
çada pela professora Maria Lú-
cia Teixeira Werneck Vianna, do 

PROFESSORA Carol Proner (FND) organizou a publicação

Instituto de Economia da UFRJ, 
e a Chapa 2: “Adufrj-SSind de 
Luta e pela Base”, pela  pro-
fessora adjunta da Faculdade 
Nacional de Direito, Mariana 
Trotta Dallalana Quintans.  

integrado por alunos de vários 
cursos, professores e não univer-
sitários, que tem como proposta o 
planejamento de ambientes hu-
manos sustentáveis e produtivos, 
em equilíbrio e harmonia com a 
natureza.

Conceitos que o artista preten-
de pôr em prática nas oficinas que 
realiza no Núcleo Distrital da Cruz 
Vermelha, em Vila Kennedy (Zona 
Oeste) para pessoas de todas as ida-
des, com aulas de práticas ambien-
tais e de reciclagem, e que levou 
também ao evento do CT, inclusive 
com a participação, no dia 23, de 
alunos da turma de Vila Kennedy. 

Foto: Divulgação

Foto: Renan Silva
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MEIO AMBIENTE

O golpista Michel Temer 
acabou, por decreto, com 
uma regra que destinava 

uma imensa reserva de cobre na 
Amazônia apenas à exploração 
estatal, abrindo o caminho para 
a mineração privada. Trata-se da 
Renca (Reserva Nacional de Cobre 
e Seus Associados), uma área com 
alto potencial de ouro e outros 
metais preciosos que fica entre o 
Pará e o Amapá, com 46.450 qui-
lômetros quadrados, pouco maior 
que a Dinamarca. 

O decreto que a criou, em 1984, 
no final da ditadura militar, deter-
minava que somente a Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM), uma empresa pública 
pertencente ao Ministério de Minas 
e Energia, podia fazer pesquisa 
geológica para avaliar a ocorrên-
cia de minérios na área. Agora, a 
expectativa é que grandes empresas 
se interessem em explorar o poten-
cial da área. Para ambientalistas e 
especialistas, no entanto, a medida 
ameaça as duas reservas indígenas, 
um parque nacional, uma floresta 
nacional e uma estadual e quatro 
reservas ecológicas que compõem 

Temer acaba com reserva e amplia 
exploração privada da Amazônia

a área total da Renca.

Aliança entre 
governo, agronegócio 
e mineradoras
A ONG ambientalista WWF já 

denunciava, em maio, as medidas 
em curso do governo Temer para 
reduzir, recategorizar ou extinguir 
áreas de proteção, abrindo ainda 
caminho para o desmatamento e 
a exploração de reservas. Em seu 
dossiê “Unidades de Conservação 
sob Risco”, a ONG afirma que 
o Brasil vive uma ofensiva sem 
precedentes às áreas protegidas. 

A aliança entre a base aliada 
do governo, o agronegócio e 
a mineração tem tido sucesso 
em reduzir e extinguir áreas de 
proteção. Diz o documento da 
WWF: “Pressões para desfazer ou 
diminuir o tamanho ou o status 
de proteção de Unidades de Con-
servação (UCs) promovidas por 
integrantes da base parlamentar 
do governo Michel Temer e com 
forte lobby dos setores ruralista 
e de mineração têm encontrado 
espaço para prosperar, com o apoio 
do Palácio do Planalto”.

Entre os ataques citados pelo 
texto, estão as Medidas Provisórias 
756 e 758, editadas por Temer em 
dezembro de 2016 e aprovadas 
em maio de 2017 pelo plenário 
da Câmara dos Deputados. As 
MPs ampliam as possibilidades de 
exploração em áreas importantes 
da Amazônia. 

Outra medida citada pelo 
dossiê é o PL 3751, que invalida 
unidades de conservação criadas 
onde havia proprietários privados 
e que não receberam a indeni-
zação em um período de cinco 
anos. A aprovação da proposta 
pode levar ao desaparecimento 
de 56 mil quilômetros quadrados 
de reservas, segundo estimativa 
do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), ligado ao Ministério 
do Meio Ambiente.

O relatório da WWF lembra 
que o conflito – liderado por 
produtores rurais, empresas de 
mineração e grileiros de terras 
públicas – não é novo, mas 
argumenta que as investidas do 
governo e de sua base aliada têm 
potencial enorme de “estrago”. 

Efeitos devastadores
Liberada a área da Renca para 

a exploração, o próximo passo será 
leiloar a região. O governo afirma 
que todas as áreas de proteção serão 
mantidas, já que a legislação não 
permite a exploração nesses locais. 
Mas na prática, pode não ser bem 
assim, de acordo com Luiz Jardim, 
professor de geografia da Uerj e 
membro do Comitê Nacional em 
Defesa dos Territórios Frente à 
Mineração. 

"O governo sabe que essa é 
uma área de intensa biodiversidade 
e altamente preservada. E mesmo 
assim ele está mostrando que tem 
interesse de abrir o local para grandes 
projetos", diz. "Sabemos que a mine-
ração é a porta de entrada para outros 
interesses, como abrir rodovias, atrair 
madeireiros.... É uma ameaça para 
essas unidades de conservação."

Segundo Mariana Napolitano, 
coordenadora do núcleo de ciências 
da WWF Brasil, o crescente interesse 
pela mineração na área poderá levar 
à redução das áreas de proteção e a 
corridas pelo ouro. “O resultado disso 
seria uma explosão demográfica, 
mais desmatamento, contaminação 

de recursos hídricos por metais pesa-
dos, além de ameaça às populações 
tradicionais indígenas”, diz.

O jornalista e escritor Claudio 
Ângelo, diretor de comunicação do 
Observatório do Clima, uma rede 
de 41 organizações da sociedade 
civil, afirma que Temer tocará uma 
agenda antiambiental pesada:

“O governo Temer chega com 
uma agenda pesada de desregula-
mentação e ‘melhora do ambiente 
de negócios’, que é um eufemismo 
para mais flexibilização do licen-
ciamento ambiental. É o que está 
na Agenda Brasil, e é o que está 
na Ponte para o Futuro, os docu-
mentos que antecipam a linha do 
que será o Governo do PMDB. É 
o que está sugerido no primeiro 
ato do Governo Temer, a Medida 
Provisória 727, que cria o tal 
Programa de Parcerias de Investi-
mentos. Vai-se tocar uma agenda 
antiambiental pesada, com um 
Ministério do Meio Ambiente ali 
perdendo batalhas, monitorando o 
desmatamento na Amazônia, atu-
rando as reclamações das ONGs e 
posando de bom moço uma vez por 
ano nas conferências do clima.”

Na sessão do dia 21 de agosto 
do Conselho do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), a coordenadora 
de Biossegurança, Bianca Ortiz 
da Silva, apresentou dados sobre 
o resultado das recentes operações 
de descarte de resíduos químicos 
do Centro que surpreenderam os 
conselheiros: em menos de um ano 
foram retiradas das unidades do 
CCS (com exceção dos hospitais), 
24 toneladas de resíduos químicos. 

O balanço se refere ao soma-
tório dos descartes feitos desde 
dezembro de 2016. A operação 

Biossegurança do CCS faz alerta sobre descarte irregular de resíduos químicos 
mais recente foi a 13ª, realizada 
no mês de agosto.

“É preciso repensar as práticas 
(de descarte de substâncias químicas 
que afetam o meio ambiente) e o que 
se pode fazer para mudar”, chamou 
a atenção a especialista. Segundo 
ela, muito material (cerca de seis 
toneladas e meia) foi descartado 
de forma irregular, em corredores 
e nas áreas entre os blocos do CCS, 
mesmo com a preparação de meses 
organizada pela Coordenação de 
Biossegurança para a realização das 
operações de descarte.

Diante dos problemas encon-
trados, a coordenadora anunciou 
a realização do 1º Simpósio de 
Descarte de Resíduos, no dia 22 
de novembro, no auditório do 
Quinhentão, com a participação 
de especialistas que desenvolveram 
soluções para o descarte de resíduos 
químicos.

O coordenador-geral do Sin-
tufrj (licenciado) Francisco de 
Assis solicitou à coordenadora o 
relatório para fortalecer a luta 
pelo direito dos trabalhadores ao 
adicional de insalubridade. CONSELHEIROS atentos à explanação de Bianca Ortiz

PARTE da Reserva Nacional de Cobre e Seus Associados (Renca), entre o Pará e o Amapá, destinada à pesquisa 

Fotos: Renan Silva
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CAIS DO VALONGO

Memória da escravidão e denúncia contra o preconceito racial ainda vivo
Crime irreparável
“O reconhecimento do Cais do 

Valongo como Patrimônio Mundial 
é uma gota d'água no oceano de re-
paração que a humanidade deve aos 
africanos e aos seus descendentes. 
Sem dúvida que o que foi imposto 
aos que chegaram não dá mais para 
reparar, é irreparável. Eles se foram. 
Mas seus descendentes, que até hoje 
carregam o peso que a sociedade 
impôs aos seus antepassados, esses 
sim merecem reparação, pela carga 
de preconceito contra a cor de sua 
pele, um preconceito que nega a 
eles seus direitos mais elementares.  
E essa reparação precisa ir muito 
além desse reconhecimento”, 
declara a chefe da equipe de pesqui-
sadores nas escavações, professora 
Tânia Lima Andrade, do Departa-
mento de Antropologia do Museu 
Nacional/UFRJ.

A arqueóloga contou com uma 
equipe de cerca de 20 pessoas, 
entre estudantes de graduação, 
graduados, alunos de mestrado, 
mestres, doutores e pós-doutores. 

Na zona portuária do Rio, 
entre as ruas Coelho 
e  Castro e  Sacadura 

Cabral, encontra-se o sítio ar-
queológico do Cais do Valongo 
e do Cais da Imperatriz. Os 
dois ancoradouros, um sobre 
o outro, foram descobertos em 
2011 no decorrer das escavações 
da obra de revitalização da 
zona portuária. Pelo seu valor 
histórico, o sítio arqueológico 
foi declarado patrimônio da 
Humanidade pela Unesco. 

O Cais do Valongo foi o 
maior porto de entrada de es-
cravos africanos nas Américas. 
Durante 20 anos, desembarca-
ram entre 500 mil e um milhão 
de homens e mulheres trazidos 
à força do continente africano. 
O Cais do Valongo encontra-se 
no mesmo patamar da cidade 
de Hiroshima, no Japão, e do 
campo de concentração de 
Auschwitz, na Polônia, classifi-
cados como locais de memória 
e sofrimento. 

“O Valongo é 
uma denúncia 
contra o 
preconceito, o 
preconceito racial 
que precisa de 
todas as formas 
ser erradicado, 
mas que vem 
recrudescendo 
não apenas 
aqui, mas 
mundo afora. 
Na arqueologia, 
nós trazemos 
de volta à luz a 
materialidade do 
passado”

Tânia Lima Andrade 

A descoberta foi muito impor-
tante para a comunidade afro-
-brasileira e para a comunidade 
afro-americana em geral. Nos 
ancoradouros e próximo a eles 
também foi descoberta grande 
quantidade de amuletos e objetos 
de culto originários do Congo, de 
Angola e Moçambique, como tam-
bém objetos pessoais dos escravos. 

Em sua maioria eram pessoas 
que já trabalhavam com ela há 
muitos anos, além de ex-alunos e 
alunos. O trabalho levou cerca de 
um ano e meio, e a equipe ficou 
surpresa com a preservação do 
Cais do Valongo depois de duzentos 
anos. Segundo Tânia, o trabalho 
da arqueologia do Valongo foi, in-
condicionalmente, uma pesquisa 
realizada em defesa dos excluídos, 
daqueles que ocupam posições à 
margem nas sociedades.

O significado da descoberta 
vai muito além de lembranças. 
“Sem condições de escrever sua 
própria história, os escravos do 
Valongo deixaram para trás objetos 
de uso pessoal e relacionados às 
suas práticas mágico-religiosas, 
perdidos, abandonados, esquecidos 
ou escondidos. Através deles, eles 
falam sobre suas angústias, seu 
desespero, mas também sobre suas 
esperanças e sobre as estratégias de 
sobrevivência que desenvolveram. 
Essa foi a herança que eles pude-
ram deixar para a sua descendên-

cia e também para a posteridade”, 
observa Tânia. 

Para se refletir 
Segundo Tânia, no Valongo, 

a arqueologia trouxe à luz aquilo 
que no passado se pretendeu 
enterrar e esconder, de modo a 
apresentá-lo à sociedade atual 
para que ela possa reviver esse 
passado tenebroso e encontrar 
novas formas de lidar com ele.  
“Ao expor a violência do que foi 
praticado ali, se pretende que as 
pedras do Valongo estimulem 
reflexões sobre as perversões do 
racismo e inspirem tolerância e 
respeito às diferenças”.  

A arqueóloga destaca também 
que o Valongo representa uma 
denúncia contra o preconceito e 
pode favorecer as mudanças. “O 
Valongo é uma denúncia contra 
o preconceito, o preconceito racial 
que precisa de todas as formas ser 
erradicado, mas que vem recru-
descendo não apenas aqui, mas 
mundo afora. Na arqueologia, 

nós trazemos de volta à luz a 
materialidade do passado.  E essa 
materialidade exposta tem, em 
alguns casos, uma contundência 
que provoca forte impacto sobre a 
sensibilidade humana, favorecen-
do reflexões que podem contribuir 
para uma mudança nas posições 
desvantajosas ocupadas por grupos 
desfavorecidos na sociedade”.  

Tânia afirma que ver, presen-
ciar e tomar consciência do que 
realmente se deu na escravidão ao 
visitar o sítio arqueológico do Cais 
do Valongo ajuda a despertar as 
pessoas para a necessidade de justiça 
social. “A eloquência dos discursos 
materiais, que expõem ao olhar, ao 
tato, aos sentidos em geral a bruta-
lidade dessas estratégias de domi-
nação, repercute fundo no íntimo 
das pessoas, sensibilizando-as para 
ações transformadoras. É nesse pla-
no ideológico que o Valongo pode 
ser profundamente eficaz, influindo 
em posicionamentos morais e éticos 
e contribuindo para estimular o 
sentido de justiça social”.
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CAIS DO VALONGO

Memória da escravidão e denúncia contra o preconceito racial ainda vivo

Considerada berço do 
samba carioca, a Pedra do 
Sal, ao fim da Rua Argemiro 
Bulcão, ainda é ponto de en-
contro de sambistas da cidade. 
Tem este nome porque o sal 
era descarregado na rocha 
por africanos escravizados no 

Desde 2012, o Cais do Valongo 
passou a fazer parte de um circuito 
histórico de celebração da herança 
africana no Rio. Outros locais nas 
imediações relacionados à história 
dos africanos e seus descendentes 
naquela região compõem esse 
circuito de visitação, entre eles o 

Expressões culturais de matriz africana
Cemitério Pretos Novos, que de-
senvolve um importante trabalho 
de divulgação, e a Pedra do Sal, 
local de expressão de importantes 
manifestações culturais de matriz 
africana. Segundo Tânia, há pro-
posta para a criação de um museu 
que apresente e preserve a história 

Até meados da década de 1770, 
os escravos desembarcavam na 
Praia do Peixe, atual Praça XV, e 
eram negociados na Rua Direita 
(hoje Rua Primeiro de  Março), no 
Centro do Rio de Janeiro, à vista de 
todos. Em 1774, uma nova legis-
lação estabeleceu a transferência 
desse mercado para a região do 
Valongo. 

O mercado foi transferido, 
mas ainda não havia o ancora-
douro, e a alternativa encontrada 
foi desembarcar os escravos na 
alfândega e imediatamente enviá-
-los de bote ao Valongo, de onde 
saltariam diretamente na praia. 
Em 1779, o comércio de escravos 

Da Praia do Peixe para o Valongo 

e a cultura afrodescendentes nas 
imediações do Cais do Valongo. 

Para a pesquisadora, essa é 
uma trajetória que merece ser 
exposta a todos, remete à realidade 
atual e aponta para um futuro me-
nos desigual. “Em sua esmagadora 
maioria, os negros, em sua sobre-

posição com os economicamente 
desfavorecidos e socialmente à 
margem, carregam até hoje o 
estigma da escravidão, na forma 
da subalternidade, das condições 
indignas de sobrevivência e das di-
ferentes formas de coerção às quais 
estão permanentemente submeti-

dos. O Valongo deve ser colocado 
tanto quanto possível a serviço de 
causas sociais, de modo que ele 
possa contribuir para a constru-
ção de políticas emancipatórias e, 
em última instância, para maior 
justiça social, ajudando a estancar 
a erosão dos valores humanistas”.

finalmente se estabeleceu na área 
do Valongo, onde teve seu auge 
entre 1808, com a chegada da 
família real portuguesa, e 1831, 
quando o tráfico negreiro para o 
Brasil foi proibido, passando a ser 
feito clandestinamente.

A partir de 1808 o tráfico 
quase dobra, acompanhando o 
crescimento da cidade, que, após 
a transferência da corte portuguesa 
para o Brasil, passa de 15 mil para 
30 mil habitantes. Todavia, só em 
1811 o cais foi construído, passan-
do o desembarque a ser feito dire-
tamente no Valongo. O calçamento 
de pedra do sítio arqueológico do 
Cais do Valongo foi parte das obras 

de infraestrutura para atender ao 
incremento do tráfico e ao fluxo 
de outras mercadorias. De 1811 a 
1831, entre 500 mil e um milhão 
de escravos ali desembarcaram. 

Após uma longa jornada pelo 
Atlântico, africanos esquálidos 
eram mantidos na região portuá-
ria nas chamadas casas de engorda 
para se recuperarem. Depois, eram 
vendidos e levados a trabalhar em 
plantações de várias regiões, além 
de serem empregados em ativi-
dades domésticas e construções 
do Rio. Muitos, no entanto, não 
sobreviviam. A poucos quarteirões 
do cais está um cemitério onde, 
entre 1770 e 1830, milhares de 

escravos foram enterrados.
No fim dos anos 1820, o 

tráfico de escravos para o Brasil 
vive o seu apogeu. O Rio de Ja-
neiro era então um importante 
entreposto comercial de escravos, 
e o Valongo era a principal porta 
de entrada dos negros vindos 
de Angola, da África Oriental e 
Centro-Ocidental – enquanto no 
Maranhão e na Bahia chegavam 
navios vindos da Guiné e da 
África Ocidental, respectiva-
mente. Cerca de quatro milhões 
de escravos chegaram ao Brasil 
entre os séculos XVII e XIX, o que 
representa 40% dos escravos que 
desembarcaram nas Américas.

Em 1831, o tráfico transa-
tlântico de escravos foi proibi-
do, por pressão da Inglaterra, 
e o Valongo foi fechado. Os 
traficantes passaram, então, a 
fazer o desembarque em portos 
clandestinos. Em 1843, foi feito 
um aterro de 60 centímetros de 
espessura sobre o cais do Valongo 
para a construção de um novo 
ancoradouro, destinado a rece-
ber a princesa Teresa Cristina, 
futura esposa de D. Pedro II. 
O cais foi então rebatizado de 
“Cais da Imperatriz”. E também 
acabaria por ser enterrado em 
1911, durante a reforma urbana 
feita pelo prefeito Pereira Passos.

Instituto Pretos Novos 
A transferência do mercado de escra-

vos da região da Rua Primeiro de Março 
(antiga Rua Direita) para a do Valongo 
implicou mudança do Cemitério dos Pre-
tos Novos do Largo de Santa Rita para o 
Caminho da Gamboa – hoje a Rua Pedro 
Ernesto, 32, endereço do Instituto Pretos 
Novos (IPN). Pretos novos eram os cativos 
recém-chegados ao Brasil. Muitas vezes, 
não resistiam aos maus-tratos da viagem 
desde a África e morriam pouco depois 
de desembarcar. O sítio arqueológico foi 
descoberto em 1996, quando moradores 
reformavam a casa. Arqueólogos identi-
ficaram milhares de fragmentos de restos 
mortais de jovens, homens, mulheres e 
crianças, africanos recém-chegados.

Considerado o maior cemitério de 
escravos das Américas, estima-se que 
tenham sido enterrados de 20 a 30 mil 

Pedra do Sal
século XVII. Os degraus foram es-
culpidos para facilitar o trabalho 
de subir na pedra lisa. A partir da 
segunda metade do século XIX, 
estivadores se reuniam no local 
para cantar e dançar. Na Pedra 
do Sal, surgiram os primeiros 
ranchos carnavalescos, afoxés e 

rodas de samba. Por ali passaram 
grandes nomes da música, como 
João da Baiana, Pixinguinha e 
Donga. Em 20 de novembro de 
1984, dia da Consciência Negra,  
a Pedra do Sal foi tombada pelo 
Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural (Inepac).

pessoas, embora nos registros oficiais esses 
números sejam menores, 6.122 entre 1824 
e 1830. Seus corpos foram jogados em valas 
e queimados. A área servia também como 
depósito de lixo, o que revela o tratamento 
indigno dispensado aos africanos escraviza-
dos. Além de ossos humanos, havia também 
pertences dos pretos novos, como restos 
de alimentos e objetos de uso cotidiano 
descartados pela população. A análise do 
sítio constatou que a maior parte dos ossos 
pertence a crianças e adolescentes. Hoje, a 
casa funciona como centro cultural para 
o resgate da história da cultura africana 
e oferece cursos e oficinas, além de uma 
biblioteca sobre a temática negra.

O IPN fica aberto de terça a sexta-feira, 
das 13h às 18h, e aos sábados, das 11h às 
14h. Mais informações pelo telefone (21) 
2516-7089.

Foto: Renan Silva
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ÚLTIMA PÁGINA

Privatização da Eletrobras é 
"pá de cal" no setor, diz Ildo Sauer
Ex-diretor da Petrobras de 2003 a 2008 e professor do Instituto de Engenharia e 
Ambiente da Universidade de São Paulo (IEA-USP), Ildo Sauer rechaça o plano 
do governo de Michel Temer de privatizar a Eletrobras.

Na noite da segunda-feira, 21, a estatal 
anunciou ao mercado a intenção do 
governo de se desfazer de seu controle. 
Hoje, a União detém 63,2% das ações. A 
notícia surpreendeu o mercado, e os 
papéis da empresa subiram mais de 
50%. Mas não a Sauer. "É um desastre 
continuado. Vai aprofundar os problemas e 
aumentar os preços".
Em entrevista a CartaCapital, o 
especialista traça um breve histórico dos 
fatores que levaram à desorganização 
do setor elétrico, alvo de diversas 
privatizações nos governos do 
ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, e garante: "Não tem modelo de 
privatização aceitável".
Segundo ele, o objetivo de aumentar a 
participação da iniciativa privada no setor 
é o mesmo da gestão tucana: elevar a 
efi ciência e, de quebra, tentar acomodar 
o rombo das contas públicas. "O governo 
Fernando Henrique começou a privatizar 
dizendo que ia abater a dívida pública, 
melhorar a efi ciência, a qualidade e 
diminuir as tarifas. A dívida pública 
só aumentou, as tarifas aumentaram 
muito acima da infl ação e criamos um 
racionamento", lembra Sauer.

CartaCapital: Qual a primei-
ra impressão a respeito do 
anúncio da possível privati-
zação da Eletrobras?

Ildo Sauer: Sem espanto e 
sem alegria. Sem alegria porque 
é um desastre continuado. Já 
vem de décadas essa postura em 
relação aos recursos naturais e 
seu aproveitamento em favor da 
transformação da sociedade bra-
sileira.

Vem com a tentativa de pri-
vatizar a utilização aparelhada 
do sistema elétrico pelo governo 
de José Sarney, as tentativas de 
destruição do sistema elétrico nos 
governos de Fernando Henrique, 
o não resgate do sistema elétrico 
como deveria e como foi proposto 
pela campanha do governo Lula, 
ao continuado loteamento dos 
cargos do sistema elétrico pelo 
governo de coalizão ou coopta-
ção, que já vem de antes, mas foi 
mantido.

Houve um breve interregno 
numa tentativa de mudar, com 
a presidência do Pinguelli (Luiz 
Pinguelli Rosa) na Eletrobras, 
mas ele foi demitido pelo ex-pre-

sidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que dizia que o Pinguelli não ti-
nha senadores e o Sarney tinha.

E com a ex-presidente Dilma 
Rousseff aconteceu o desastre 
maior: ela fez a reforma do mo-
delo do setor elétrico em 2004, 
mas abandonou o que foi com-
promissado na campanha, o res-
gate das empresas públicas e seu 
papel de garantir o abastecimen-
to da energia no Brasil em con-
junto com a iniciativa privada, 
vendendo a energia a um custo 
entre o médio e o custo marginal, 
usando essa diferença para am-
pliar os investimentos no setor e 
investindo em educação e saúde 
pública.

Quais foram os 
principais erros de Dilma? 

O que ela fez foi destruir o va-
lor econômico da Eletrobras para 
manter os privilégios dos grupos 
privados que vendiam energia a 
custos altíssimos, em leilões de 
natureza complexa e suspeita – 
leilões de reserva – e compraram 
muita energia térmica cara.

Ela resolveu renovar as con-

cessões e forçar a venda da energia 
a um preço próximo do custo da 
operação e manutenção, 10 ou 
12 reais o megawatt/hora mais 
impostos, quando os privados ven-
diam entre 250 ou até 1,1 mil reais 
megawatt/hora. Então ela usou o 
potencial de geração de recursos 
para fazer da Eletrobras uma mu-
leta e subsidiar um sistema que 
não funciona.

E agora com o 
governo Temer?

É a pá de cal em tudo. A im-
pressão que eu tenho é que é um 
bando de gângsteres ou de ratos 
que estão vendo o navio afun-
dando e tentam abocanhar o res-
to de queijo, de riqueza, para se 
locupletar enquanto o navio não 
afunda. É importante dizer que 
o que este governo está fazendo 
com essa ousadia, essa audácia, 
e ausência total de legitimidade 
é um acinte à democracia porque 
é um aprofundamento da clepto-
cracia. É um contraste brutal en-
tre o que poderia ser feito e o que 
está sendo feito. 

Fonte: CartaCapital

Entrevista

USINA de Itaipu é um dos principais ativos da Eletrobras
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