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UFRJ está em greve 
Em defesa de direitos e contra as reformas trabalhista e previdenciária, os técnicos-administrativos em educação da UFRJ entraram em 
greve por tempo indeterminado desde sexta-feira, 10. A greve é nacional e dos trabalhadores da base da Fasubra. Páginas 5, 6 e 7 

Dia Nacional 
de Protestos, 
Mobilizações, 
Paralisações
e Lutas
Milhares de 
trabalhadores 
encheram as ruas e 
praças em todo o país 
no dia 10, sexta--feira. 
Os técnicos-
-administrativos em 
educação da UFRJ 
e a direção sindical 
estavam presentes ao 
ato e à caminhada no 
Centro do Rio. Página 6 

ASSEMBLEIA, e a t r o ota o  a ro a a e agra o a gre e or te o eter a o

Reunião dos aposentados
A primeira reunião da Coordenação de Aposentados e Pensionistas será no dia 22, quarta-feira, às 10h, no Espaço Cultural do 

Sintufrj. Contamos com a sua presença, companheiros aposentados e pensionistas. 

Aviso da direção: no dia 16/11, o Sintufrj funcionará até as 12h.
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CATEGORIA

Homenagem a 
Wilson Prudente

(in memoriam)

22.11.2017
9 ÀS 12H

lOCAL: AUDITÓRIO 
HORTA BARBOSA 

(bLOCO A - ct/UFRJ)

LUIZ Felipe e Camila Baz

Moção 
condena 
barbáries

O Conselho Universitário aprovou, no 
dia 9, moção em defesa da autonomia uni-
versitária na realização de sua função so-
cial, ao direito às manifestações públicas e 
em repúdio à violência policial com que o 
“exercício da participação cidadã tem sido 
vitimado”.

Os conselheiros manifestaram profun-
da preocupação aos sucessivos episódios 
de cerceamento da circulação de ideia, de 
teorias científi cas e atividades acadêmicas, 
artísticas e culturais, apontando avanço 
de iniciativas “obscurantistas, de caráter 
fascista, contra ideais, práticas culturais, 
teorias, pesquisadores, campos de produ-
ção de conhecimento científi ca e cultural”.

O documento enumera uma série de 
ataques neste sentido, como a aprovação 
de projetos de lei declaradamente inconsti-
tucionais, perseguições a exposições cultu-
rais e artísticas, processos de danos morais 
e violências de toda ordem contra professo-
res; violências e discriminações contra reli-
giosidades de matriz africana; perseguições 
a pesquisadores e cientistas que trabalham 
com laudos antropológicos sobre titulação 
de terras indígenas e quilombolas; veto ao 
estudo de relações de gênero e sexualidade 
nas escolas; ataques às manifestações em 
defesa da educação e da saúde públicas, 
que são reprimidas com violência policial; 
ataques à liberdade de pensamento e sua 
crescente judicialização. 

A moção aponta que é visível a cres-
cente violência contra os manifestantes 
em atos reivindicatórios e de protesto por 
garantias de direitos sociais, trabalhistas e 
de exercício da cidadania próprios das so-
ciedades democráticas.

Lançamento da 
Editora UFRJ

Ronaldo Lima Lins: criação e pensa-
mento apresenta estudos e refl exões sobre 
a obra do escritor, ensaísta, dramaturgo e 
professor emérito da Faculdade de Letras 
da UFRJ. O livro é o mais novo lançamento 
da Editora UFRJ. Artigos e ensaios tratam 
da crítica fi losófi ca, da tradição literária e 
dos dilemas contemporâneos, enquanto fo-
tografi as em preto e branco permitem um 
passeio pela vida cultural do país.

Organizada por Carmem Negreiros, 
professora do Instituto de Letras da Uerj, e 
Theotonio de Paiva, dramaturgo e diretor 
de teatro, a obra é dividida em três eixos: 
Vida, pesquisa e criação; Panoramas – Da 
poesia, Do Teatro, Da Ficção e Leituras 
críticas.

Adesão ao 
plano Amil 
Saúde

Encontra-se aberto de 6 a 24 de 
novembro o período para adesão ao 
plano Amil Saúde do Sintufrj, sem 
carência a partir de 1º de dezembro 
para qualquer procedimento. 

Os interessados devem se dirigir à 
sede e subsedes do Sintufrj, das 9h às 
17h, de segunda a sexta-feira. 
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Técnicos-administrativos na 
coordenação da SuperEst

A Superintendência de Políticas Estudantis (SuperEst) 
já tem novos coordenadores: o superintendente-geral 
é Luiz Felipe Cavalcanti e a superintendente adjunta é 
Camila Baz. Eles foram apresentados à comunidade uni-
versitária pelo reitor Roberto Leher na sessão do Conselho 
Universitário do dia 9 de novembro. 

Luiz Felipe é assistente em administração na Escola 
de Educação Física e Desportos e estava à frente da Coor-
denação de Esporte da UFRJ; Camila, técnica em assuntos 
educacionais, retorna à SuperEst depois de seis meses na 
assessoria para Políticas de Saúde do Gabinete do reitor. 

 “Temos consciência das difi culdades impostas pelo 
atual cenário político de desmonte da educação pública 
e dos desafi os que isso nos impõe. Buscamos fortalecer 
espaços de construção coletiva com os estudantes e ser-
vidores para elaboração de uma política estudantil que 
vise garantir a permanência e que defenda a universidade 
pública, gratuita e democrática”, disseram os novos supe-
rintendentes em nota para o Jornal do Sintufrj. 

Segundo o reitor, a equipe é estratégica para a UFRJ, 
cuja responsabilidade é trabalhar as políticas estudantis. 
“Temos muita confi ança nesta maravilhosa equipe”.



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1225 – 13 a 19 de novembro de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

DIA NACIONAL DE PROTESTOS

Milhares de 
trabalhadores 
ocupam as 
ruas em todo 
o país
No Dia Nacional 

de Protestos, 

Mobilização, 

Paralisação e 

Luta em Defesa 

dos Direitos, 10 

de novembro, os 

trabalhadores 

foram às ruas para 

protestar contra a 

reforma trabalhista, 

que entrou em vigor 

dia 11, e alertar 

que pararão o país 

caso a reforma da 

Previdência seja 

encaminhada para 

votação na Câmara 

dos Deputados.

Entre as mudanças na legis-
lação trabalhista criticadas pelas 
centrais e pelos movimentos sociais 
estão o banco de horas negociado 
individualmente, as férias parce-
ladas em três vezes e o chamado 
trabalho intermitente, no qual os 
trabalhadores poderão ser contrata-
dos por jornada ou hora de serviço. 
A CUT está com uma campanha 
para o recolhimento de um milhão 
de assinaturas para anular a refor-
ma trabalhista. Segundo pesquisa 
da CUT-Vox Populi, 81% dos brasi-
leiros rejeitam a reforma.

Em São Paulo, 20 mil ocupa-
ram pela manhã a Praça da Sé. No 
Rio de Janeiro, houve ato unificado 
das Frentes Brasil Popular, Povo 
Sem Medo e Frente de Esquerda 
Socialista com as centrais sindicais 
no fim da tarde. Várias categorias 
se concentraram às 16h na Igreja 
da Candelária, e pouco depois das 
18h os manifestantes saíram em  
passeata pela Avenida Rio Branco. 

A direção do Sintufrj e mili-
tantes da base da UFRJ – a cate-
goria deflagrou greve nacional a 
partir de 10 de novembro – par-
ticiparam do ato. A direção apro-
veitou a oportunidade e divulgou 
no carro de som a mobilização 

dos técnicos-administrativos da 
UFRJ e de todo o país. “Parabeni-
zamos os trabalhadores da UFRJ 
presentes a este ato. Estamos em 
greve, mas ainda não é o ideal. O 
ideal é uma greve de todo o ser-
viço público contra os ataques do 
governo à classe trabalhadora e 
ao povo brasileiro. Mas estamos 
dispostos a construir um movi-
mento forte e aguerrido. Esse ato 
é o primeiro passo para organizar 
setores do serviço público e cons-
truir uma greve geral de todos 
os trabalhadores”, falou a coor-
denação do Sintufrj no carro de 
som durante a passeata. 

O ato foi encerrado por volta 
das 20h, na Cinelândia.

Sem reajuste!

Os funcionários públicos 
têm muitos motivos para ir às 
ruas. Nove projetos referentes 
aos servidores foram propostos 
pelo governo golpista de Michel 
Temer. Três já foram lançados 
por medidas provisórias (MPs): 
o Programa de Demissão Volun-
tária (PDV), a redução da jorna-
da e a licença sem remuneração. 
Com isso, há possibilidade de al-
guns dos outros seis serem lan-
çados também por MPs e outros 
por textos que tenham de passar 
pelo aval do Parlamento.

As outras seis medidas são: 
aumento da contribuição previ-
denciária; extinção de cargos; can-
celamento de reajuste de cargos 
comissionados; redução da ajuda 
de custo e auxílio-moradia; reestru-
turação de carreiras; e adiamento 
de reajustes de diversas categorias. 
Além da proposta do Senado, que 
trata do teto remuneratório e tem 
apoio do governo.

Outra proposta contra o fun-
cionalismo do país é o projeto do 
Senado que permite demissão de 
servidor estável por “insuficiência 
de desempenho”. Da senadora Ma-
ria do Carmo (DEM-SE), o texto 
regulamenta artigo da Constitui-
ção Federal e já recebeu alterações 
no substitutivo de Lasier Martins  
(PSD-RS) na Comissão de Consti-
tuição e Justiça.
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UH

A comunidade uni-
versitária foi surpre-
endida na semana 
passada com uma no-
tícia que se tornou 
pouco comum na vida 
recente da UFRJ: a 
exoneração do diretor 
eleito do Hospital Uni-
versitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF), 
Eduardo Côrtes, pela 
Reitoria e a nomeação 
de um interventor. 

A decisão foi tornada 
pública na terça-feira, 
7 de novembro, com 
a divulgação de nota 
oficial da Reitoria, 
quando a exoneração 
do diretor já estava 
publicada no Diário 
Oficial da União. Nes-
se mesmo dia, o Conse-
lho Diretor do HUCFF 
se reuniu e aprovou 
o nome do cirurgião 
cardíaco José Leôncio 
Feitosa para assumir 
a direção pro tempore 
da unidade.

Explicações
Nos últimos meses, Eduardo 

Côrtes entrou em rota de colisão 
com a Reitoria ao endurecer o 
discurso apontando a falta de 
recursos para gerir o hospital e 
ao reivindicar os repasses dos 
pagamentos do Sistema Único 
de Saúde (SUS) pelos serviços 
prestados pelo hospital à popu-
lação que a Reitoria retinha para 
pagamento dos salários dos pro-
fissionais extraquadro. Além disso, 
Côrtes se queixava de problemas 
com alguns setores acadêmicos 
diretamente ligados ao Hospital 
Universitário. 

A  no ta  o f i c ia l  da  Re i -
t o r i a  (https://ufrj .br/noti-
cia/2017/11/07/nota-da-rei-
toria) diz que a exoneração 
de Côrtes se deveu à ruptura 
institucional e acadêmica. “A 
substituição da direção do HUCFF 
foi necessária para recuperar a 
interação acadêmica com os 
institutos e unidades da área de 
saúde. A direção do HUCFF vinha 
se afastando da missão institu-

Reitor explica no Consuni por que exonerou Côrtes
Eleição no HU ocorrerá após inventário mínimo da situação da unidade, segundo Roberto Leher.
“O processo eleitoral para a nova direção vai se dar numa outra ambiência institucional”, avisou

cional de atuação articulada 
com outras unidades da área 
de saúde da UFRJ e conduzindo 
o hospital de maneira isolada e 
conflituosa”.

Sintufrj cobra do reitor
mais esclarecimentos
sobre o caso 
Na sessão do Conselho Univer-

sitário (Consuni), na quinta-feira, 
9, a coordenadora-geral do Sintufrj 
Neuza Luzia e representantes da 
bancada estudantil solicitaram 
que o reitor Roberto Leher ex-
plicasse melhor as razões que o 
levaram a exonerar o diretor eleito 
do Hospital Universitário. 

“A gente quer retorno da Reito-
ria, porque a nota apresentada não 
consegue dar peso à gravidade da 
questão”, disse o estudante Rafael 
de Almeida, ponderando que o 
diretor foi eleito e tinha ampla 
base social no hospital.

“Nós também ficamos surpre-
endidos, embora nos últimos dois 

anos as ações do diretor viessem 
na contramão da posição firme 
da universidade pela derrota da 
Ebserh. Porém, acreditamos que 
é importante que o reitor exponha 
detalhes sobre as razões que o le-
varam a uma medida tão contun-
dente”, acrescentou Neuza Luzia.

Posição da Reitoria
De acordo com Roberto Leher, 

foram muitos os determinantes 
que levaram à exoneração de 
Eduardo Côrtes do cargo, mas 
a principal delas foi o completo 
afastamento do hospital da sua 
missão institucional. Diante disso, 
para o reitor a medida adotada foi 
democrática, pois visou à reorga-
nização das atividades acadêmicas 
e administrativas. 

Eleição – Sobre a eleição 
de um novo diretor para o HU, 
o que ocorreria nas próximas 
semanas, Leher disse que, antes 
de o processo eleitoral ser defla-
grado, será necessário realizar um 

inventário mínimo da situação 
atual do hospital, um trabalho 
que, segundo ele, deverá envolver 
o conjunto dos servidores. “O pro-
cesso eleitoral para a nova direção 
vai se dar numa outra ambiência 
institucional”, frisou. 

Finanças – Segundo o reitor, 
o Complexo Hospitalar mobiliza 
mais de R$ 520 milhões de reais, 
o que expressa um engajamento 
orçamentário muito importante 
na universidade. Mas, acrescentou 
ele, por uma concepção profunda-
mente antiacadêmica, a direção 
vinha “insulando” o hospital de 
tal forma que a relação com as 
unidades acadêmicas passou a 
ser de atrito.

PAD – “Não seremos irrespon-
sáveis de abandonar o princípio 
de presunção de inocência, não 
faremos nenhuma ação que pre-
julgue atos administrativos. Temos 
um PAD (processo administrativo 
disciplinar) instalado para isso. 
No entanto, é importante ressaltar 

que a ausência de controle sobre 
o funcionamento administrativo 
e financeiro (do HU) não tem 
mais condições de permanecer”, 
afirmou Leher. 

Segundo Leher, “não há regu-
lação eficaz nos atos administrati-
vos do ex-diretor, pois um hospital 
com uma receita corrente no 
âmbito da mobilização de recursos 
da ordem de R$ 50 milhões não 
poderia ter carência de recursos 
para o funcionamento cotidiano”.

O reitor finalizou as explica-
ções dizendo que não é casual a 
decisão tomada pelo Centro de 
Ciências da Saúde e pelo Conselho 
Departamental da Faculdade de 
Medicina de apoio à medida da 
Reitoria, e afirmou: “O projeto em 
curso no Clementino Fraga Filho 
afastou a UFRJ da UFRJ. E isso é 
inadmissível!” E informou que 
Eduardo Côrtes chegou a pedir a 
intervenção do Ministério Público 
Federal (para intermediar o confli-
to entre ele e a Reitoria). “Não pode 
haver litígio entre a universidade e 
ela própria”, repetiu Roberto Leher.  

Posição do CCS
A decana do Centro de Ciências 

da Saúde (CCS), Maria Fernanda 
Quintela, afirmou que a exone-
ração de Côrtes foi uma ação de 
culminância de um processo de 
discussão sobre os hospitais da 
UFRJ e a integração acadêmica 
destes com as unidades do Centro. 
Segundo ela, nos últimos três me-
ses foram realizadas reuniões do 
Centro, da Câmara dos Hospitais, 
entre outras, cujo tema central foi 
o funcionamento dos hospitais e, 
principalmente, do HUCFF.

Apoio – Maria Fernanda 
disse que o CCS realizou reuniões 
com os diretores dos hospitais e 
de unidades acadêmicas, quando 
foi expresso apoio total à decisão 
da Reitoria de intervenção no HU.

O Centro, disse ela, considera 
a medida difícil, mas necessária 
para o funcionamento do HU, 
em especial no que diz respeito à 
questão acadêmica. “Além disso, a 
situação atual de possibilidade de 
não funcionamento do Hospital 
Universitário trouxe ameaças 
concretas à garantia de manuten-
ção da autonomia universitária”, 
concluiu ela.

Diretor pro tempore
Leôncio Feitosa é servidor da 

UFRJ desde 1985. Foi secretário de 
Saúde do Estado do Rio de Janeiro em 
2003 e diretor-geral do Instituto Na-
cional de Cardiologia. Recentemente 
foi eleito para a direção do Sindicato 
dos Médicos do Rio de Janeiro.

Fotos: Renan Silva

DECANA  Maria Fernanda 

DIRIGENTE do Sintufrj, Neuza Luzia ESTUDANTE Rafael Almeida

REITOR Roberto Leher
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Plenária delibera por greve a 
partir de 10 de novembro

FASUBRA

A deflagração 

de greve pelos 

técnicos-

administrativos em 

educação no dia 

10 de novembro 

foi decidida na 

plenária nacional 

da Fasubra, 

realizada nos 

dias 21 e 22 

de outubro, no 

Rio de Janeiro. 

Outra decisão foi 

o adiamento do 

XXIII Congresso 

da Federação 

(Confasubra) para 

6 a 8 de maio de 

2018.

Foram 

apresentadas 

duas propostas. A 

primeira – que foi 

Resumo das principais mudanças da MP 805/17
 1) Adia e cancela reajuste 

dos servidores públicos federais;
 2) Aumenta a alíquota de 

contribuição social dos servidores de 
11% para 14%, inclusive com aumen-
to da contribuição para aposentados;

 3) Faz um recorte para apli-
cação da nova alíquota. Mantém a 
de 11% para o servidor que recebe 
igual ou abaixo do teto do RGPS 
(em 31/10/2017 correspondente a R$ 
5.5531,31) e aplica a de 14% para o 
servidor que superar o teto do RGPS;

 4) Excetua da alíquota 
de 14% quem ingressou antes da 
instituição da previdência com-
plementar e que tenha feito opção 
pelo Funpresp. Tal medida força 
os servidores antigos a aderirem à 

complementar;
 5) Exclui como base de cál-

culo da contribuição o auxílio pré-
-escolar do adicional de irradiação 
ionizante;

 6) Aplica a nova alíquota 
(14%), a partir de fevereiro de 2018;

 7) Defi ne que a ajuda de 
custo, que antes era por regula-
mento, corresponderá ao valor de 
um mês de remuneração do servi-
dor na origem ou o valor de uma 
remuneração mensal do cargo em 
comissão; 

 8) Restringe e reduz o au-
xílio-moradia do servidor público. 
Prevê que será reduzido em vinte 
e cinco pontos percentuais a cada 
ano, a partir do segundo ano de re-

cebimento, e deixará de ser devido 
após o quarto ano de recebimento.

Tramitação

A primeira etapa foi a abertu-
ra de prazo para apresentação de 
emendas ao texto de 31 de outubro 
a 6 de novembro.

Depois, a matéria será aprecia-
da em Comissão Mista do Congres-
so Nacional que ainda será insta-
lada. Pela regra de alternância das 
Casas, a presidência fi cará a cargo 
de um deputado e a relatoria será 
designada a um senador.

Na fase de apreciação pela Co-
missão Mista, um Plano de Traba-
lho será apresentado pelo parla-
mentar que for escolhido relator da 

MP. Poderão ser realizadas audiên-
cias públicas para instrução da ma-
téria, a depender dos requerimentos 
aprovados.

Finalizada essa parte, o relator 
apresenta seu parecer, ao qual será 
concedida vista coletiva regimental. 
Em seguida, o texto é discutido e 
votado pelo colegiado.

Posteriormente, se aprovado o 
relatório (podendo ocorrer a apro-
vação do texto original ou na forma 
de Projeto de Lei de Conversão (PLV), 
quando há modifi cações do texto), 
segue para apreciação no plenário da 
Câmara dos Deputados e, fi nalmente, 
ao plenário do Senado Federal.

Quadro comparativo com os 
principais pontos:

 1) Reajuste de carreiras 
– posterga ou cancela aumentos 
remuneratórios para os exercícios 
subsequentes;

 2) Ajuda de custo e do 
auxílio-moradia – altera a Lei 
8.112/90, que dispõe sobre o regi-
me jurídico dos servidores públi-
cos civil da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais;

 3) Contribuição social 
do servidor público – altera a Lei 
10.887/04, para aumentar a alí-
quota de 11% para 14%; e

 4) Vigência e revoga-
ções – revoga dispositivos da Lei 
10.887/04, que trata da contribui-
ção social do servidor público.

Fonte Diap

CATEGORIA de todo o país participou da plenária, no Rio de Janeiro

aprovada e teve o 

apoio da maioria 

da direção da 

Fasubra – apontou 

a deflagração da 

greve para 10 

de novembro e 

o adiamento do 

XXIII Confasubra. 

A segunda 

indicou estado 

de greve e o 

fortalecimento 

do movimento 

– por meio de 

ações articuladas 

com outras 

entidades da 

educação pública 

e de servidores 

federais – e 

a realização 

imediata do XXIII 

Confasubra. 

Avaliação

A Fasubra avalia que a 
classe trabalhadora nunca 
presenciou tamanho retro-
cesso na retirada de direitos, 
e alertou: o governo de Mi-
chel Temer quer aprofundar 
e acelerar o ajuste fiscal, e 
neste momento sua priorida-
de é atacar o funcionalismo 
por meio de medidas, como 
o Programa de Demissão Vo-
luntária (PDV) e a redução da 
jornada de trabalho.

De acordo ainda com a Fe-
deração, o ataque às universi-
dades públicas, a exemplo da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj), se aprofun-
da; o pacote de medidas anun-
ciadas envolve o aumento da 
contribuição previdenciária 
de 11% para 14% e a reestru-
turação das carreiras do servi-
ço público, destruindo, assim, 
conquistas e vitórias acu-
muladas pelos trabalhadores 
técnico-administrativos em 
educação nos últimos anos, 
com muitas lutas e greves.

Calendário de lutas
A plenária aprovou os eixos da greve (veja na página 6) e a seguinte 

agenda de lutas:
*Defl agração da greve no dia 10 de novembro, com possibilidade de 

antecipação, caso o projeto que reestrutura as carreiras seja apresenta-
do (em forma de MP ou de projeto de lei) antes dessa data.

* Participação (e construção) nas atividades convocadas pelas cen-
trais sindicais no dia 10 de novembro.

*Envio de ofício ao Ministério da Educação (MEC) informando que, 
em caso de qualquer ataque ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
-Administrativos em Educação (PCCTAE) que modifi que a Lei 11.091/05, 
a Fasubra vai defl agrar greve imediatamente.

*Realização de paralisação em 27 de outubro, Dia Nacional em 
Defesa dos Serviços Públicos, com ações radicalizadas.

*Caravana Nacional a Brasília – A direção da Fasubra irá convo-
car as bases para uma grande manifestação em Brasília em momento 
apropriado. E orienta as entidades sindicais a fi carem em alerta.

E mais: 
*Participação da categoria na campanha pela revogação da reforma 

trabalhista e da campanha contra a retirada do título de patrono da edu-
cação de Paulo Freire.

*Contra a reforma da Previdência.
*Realização de campanhas de esclarecimento específi cas sobre: o des-

monte da carreira; fi m da estabilidade (demissão por avaliação negativa); 
PDV e sobre implicações da reforma trabalhista (terceirização nas univer-
sidades); em defesa da jornada de 30 horas (jornada contínua com turnos 
ininterruptos) e pelo Fora, Temer!

Plenária delibera por greve a 
partir de 10 de novembro

Foto: Renan Silva
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EM DEFESA DE DIREITOS

• Em defesa da carreira dos técnicos-administrativos em educação.

• Por negociação salarial já! E por nenhum direito a menos!

• Contra o aumento da contribuição previdenciária e não à reforma da Previdência!

• Revogação do PDV.

• Em defesa do ensino superior público, gratuito e de qualidade.

• Em defesa dos serviços públicos.

 o tra o P    e o or a a a o egat a fi  a e ta a e
• Em defesa dos hospitais universitários.  

Motivos que levaram a categoria a entrar em greve  

Nossa posição de, neste momento, 
acumular força era em função da preo-
cupação de se deflagrar uma greve forte, 
contando com uma grande mobilização 
na UFRJ e nacionalmente. 

Mas a categoria lotou o auditório 
do Centro de Tecnologia e aprovou o 

Opinião

A direção do Sintufrj foi à sessão do 
Conselho Universitário na quinta-feira, dia 
9, informar que os técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ aprovaram em 
assembleia a deflagração de greve por 
tempo indeterminado a partir do dia 10 
de novembro. 

“Assumimos a gestão do Sindicato pelo 
triênio de 2017 a 2020 já com uma tarefa 

Sintufrj informa o Consuni sobre a greve
forte. O governo, numa ação de desmonte 
do serviço público, lançou a Medida Provi-
sória 805, que se soma aos demais ataques à 
classe trabalhadora,  mais especificamente 
aos servidores. Na UFRJ fizemos uma as-
sembleia (no dia 8), e estamos deflagrando 
nossa greve a partir de amanhã (dia 10)”, 
informou a coordenação geral do Sintufrj 
à Reitoria e aos conselheiros.

MP 805
A MP 805/2017 amplia de 11% para 

14% a contribuição previdenciária e adia 
reajustes de salários do funcionalismo 
federal de 2018 para 2019. Em alguns 
casos, o aumento fica cancelado. A direção 
do Sindicato chamou a atenção para o 
fato de que a MP se estende ao conjunto 
de servidores.

movimento grevista portanto, a tarefa da 
direção sindical é atuar e garantir uma 
greve que entre para a história de lutas dos 
técnicos-administrativos em educação da 
universidade.  

A UFRJ sempre foi exemplo de combati-
vidade e luta para toda a categoria no país, 

e neste momento de conjuntura tão adversa 
para o funcionalismo público e para a classe 
trabalhadora em geral com certeza a nossa 
garra em levar essa luta contra este governo 
golpista servirá de inspiração a técnicos-
-administrativos em educação das Ifes. 

Vamos defender nossos direitos com 

muita seriedade, alegria e disposição 
para participar das ações pautadas pelo 
Comando Local de Greve (CLG). Estamos 
em greve, companheiros, e para lutar!  

Diretoria do Sintufrj 
(gestão 2017-2020)

“Em que pese a inconstitucionalidade 
da medida, nossa categoria entende que é 
importante dar uma resposta contundente 
e manifestar nosso protesto. Lamentavel-
mente estamos nesta empreitada sozinhos, 
por enquanto. Mas temos esperança de que 
nossa greve consiga sensibilizar outras cate-
gorias para que o movimento tome corpo”, 
acrescentou a coordenação geral da entidade. 

Reuniões de Unidade
13/11 – Segunda-feira 
DGDI, Biologia, TIC (confirmar horário na unidade). 
Escola de Música – 9h.
Diseg/Prefeitura – 9h.
IBqM – 10h.
Neep – 10h.  
Serviço Social – 13h.
Faculdade de Educação – 13h.
Escola de Comunicação – 14h.
Ato do Movimento de Mulheres contra decisão de transformar o aborto em crime, às 
17h, na Cinelândia. 
14/11 – Terça-feira
Assembleia geral, no auditório do Roxinho (CCMN), das 9h às 12h.
16/11 – Quinta-feira 
Fórum de Acessibilidade – Centro de Tecnologia (CT).
17/11 – Sexta-feira
Reunião do Comando Local de Greve (CLG), às 9h, no Espaço Cultural do Sintufrj. 
20/11 – Segunda-feira
Ato pelo Dia da Consciência Negra – Praça XI, no Monumento a Zumbi dos Palmares.
21/11 – Terça-feira
Ato público no Largo da Carioca, às 10h – Sintufrj na Praça.
22/11 – Quarta-feira
Ato no Polo Macaé – 15h.
23/11 – Quinta-feira
Debate sobre questão racial na universidade – 10h.
24/11 – Sexta-feira
Debate: “Como as reformas atingem o serviço público” – 10h.
27/11 – Segunda-feira
Caravana a Brasília.
29/11 – Quarta-feira 
Assembleia geral – 9h (local a confirmar).

Comando Local de 
Greve já está instalado

No primeiro dia de greve da categoria, dia 10, sexta-feira, o Comando Local de 
Greve (CLG) se reuniu pela manhã, no Espaço Cultural do Sintufrj, para organizar 
as atividades e as ações de luta. 

A primeira atividade da greve foi a participação no Dia Nacional de Protestos, 
quando as centrais sindicais e os movimentos sociais e sindical realizaram uma grande 
manifestação no Centro do Rio de Janeiro, com concentração às 16h, na Candelária. 

Calendário de lutas aprovado no CLG 

Foto: Renan Silva

ESPAÇO Cultural do Sintufrj: primeira reunião do CLG
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EM DEFESA DE DIREITOS

Estamos em greve, também, 
contra as reformas trabalhista e 
da Previdência, em defesa das uni-
versidades públicas e de qualidade, 
e dos hospitais universitários. A 
greve dos trabalhadores técnico-
-administrativos em educação 
da UFRJ começou na sexta-feira, 
dia 10, e sem data para acabar. O 
movimento é nacional e liderado 
pela Fasubra. A ampla maioria dos 
presentes à assembleia do Sintufrj, 
no dia 8, no auditório do Centro de 
Tecnologia (assinaram o livro 710 
pessoas), aprovou a deflagração do 
movimento grevista. 

Quorum qualificado  
A participação da categoria na 

assembleia superou o quorum exi-
gido pelo Estatuto do Sintufrj para 
deliberações dessa importância, e a 
direção sindical teve o cuidado de 
acatar a recomendação da Fasubra 
enviada às entidades de base – 
“observar todos os procedimentos 
legais para a deflagração da gre-
ve” – para garantir ampla defesa 

Estamos em greve por tempo indeterminado
Universidades em luta em todo o país contra o governo golpista. Assembleia na terça-feira, 
dia 14, às 9h30, no Roxinho (CCMN), define a organização da greve na UFRJ

Duas posições políticas sobre a deflagração da greve

judicial, em caso de judicialização 
do movimento pelo governo. 

Além da participação presen-
cial, mais de duas mil pessoas 
(inclusive de outras universidades 
federais) acompanharam as mais 
de três horas de debate político da 
nossa categoria, que antecedeu à 
votação da aprovação da greve. 
Pela primeira vez a assembleia 
foi transmitida em tempo real via 
Facebook oficial do Sintufrj, cujo 
link pode ser acessado pelo site da 
entidade (www.sintufrj.org.br).

Dia Nacional de Protestos 
A greve já começou com mo-

bilização de rua. A assembleia 
também aprovou a participação da 
categoria em greve no ato público 
no Centro do Rio, na sexta-feira, 10, 
Dia Nacional de Protestos, contra as 
reformas trabalhista e previdenciá-
ria e por nenhum direito a menos, 
convocado por diversas centrais 
sindicais, como a CUT, CTB e CSP-
-Conlutas e as frentes Brasil Popular 
e Povo sem Medo.

Homenagem 
A companheira Kátia da Con-

ceição Rodrigues Manoel da Silva, 
eleita para a Coordenação de 
Comunicação na nova gestão do 
Sintufrj, que faleceu no dia 30 de 
outubro, foi homenageada pelos 
companheiros na assembleia com 
um minuto de silêncio. “Kátia, 
presente!”

Adufrj propõe
mobilização conjunta
O segundo vice-presidente 

da Adufrj, Eduardo Raupp de 
Vargas, saudou a disposição de 
luta da categoria, “tão necessária 
num momento de tantos ataques 
aos servidores”, e propôs que os 
técnicos-administrativos e os do-
centes se unissem para mobilizar 
conjuntamente, “para ampliar 
as formas de enfrentar todos os 
ataques da conjuntura”. 

Ele também aproveitou para 
reforçar a convocatória para o ato 
no Centro do Rio, na sexta-feira, 
10, Dia Nacional de Protestos. 

A hora é de lutar pela defesa de 
conquistas históricas e contra as me-
didas provisórias do governo ilegíti-
mo de Michel Temer, que tem como 
objetivo desmontar o serviço público, 
como o aumento da contribuição 
previdenciária, a não concessão de 
reajustes e a não reestruturação (ou 
melhor, destruição) das carreiras do 
funcionalismo federal, que inclui o 
nosso PCCTAE (Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação).

CATEGORIA lota auditório, vota e deflagra greve 

Durante a assembleia, fo-
ram socializados 26 informes de 
reuniões em unidades e feitas 26 
avaliações sobre a conjuntura, 
sendo que todas elas apontavam 
para a necessidade de realização 
de uma greve forte para barrar 
as medidas nocivas do governo 

ilegítimo, principalmente contra os 
servidores e as instituições públicas. A 
única divergência foi em relação a se 
deflagrar uma greve isolada, ou seja, 
somente dos trabalhadores técnicos-
-administrativos em educação das 
instituições federais de ensino supe-
rior (Ifes) da base da Fasubra ou com 

o conjunto das demais categorias do 
serviço púbico federal.

Os que defenderam a greve 
de imediato (posição vitoriosa) 
apontaram que os ataques de 
Temer a direitos dos servidores 
precisavam de uma reação já, 
enquanto outra parcela dos traba-

lhadores propôs que a greve fosse 
iniciada após o cumprimento de 
uma agenda de forte mobilização 
por dentro da categoria e esgota-
das todas as possiblidades de cons-
trução de um movimento grevista 
com todo o funcionalismo. Essa 
posição foi compartilhada pela 

direção do Sintufrj. De acordo 
com os dirigentes do Sintufrj, a 
deflagração de uma greve forte e 
unificada do serviço público seria 
importante para garantir que, de 
fato, o movimento pudesse inter-
ferir na conjuntura e enfrentar os 
ataques do governo. 

Esta assembleia é muito importante, porque vai deliberar sobre a organização da nossa greve rumo à vitória.
Por isso tem que ser de casa cheia, como a anterior. Consta também da pauta a aprovação do Fundo de Greve. 
Importante – O auditório nos foi cedido das 9h às 12h, impreterivelmente, portanto, vamos iniciar a 
assembleia pontualmente às 9h30. 

CLG
As unidades que não elegeram delegados sindicais de base deverão indicar seus representantes para o 
Comando Local de Greve (CLG). 
O CLG é composto pela direção do Sintufrj, por delegados sindicais de base e por trabalhadores das unidades 
eleitos ou indicados pelos trabalhadores. 

Assembleia 

terça-feira, 14, 
no auditório 
Roxinho

Foto: Renan Silva
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HOMENAGEM

“Uma mulher de luta, 
humilde e alegre” 

"Minha mãe sempre foi uma guerreira. 
Nenhum problema a abatia. Sua preocupação 
era encontrar uma solução. Com seu coração 
imenso, cuidava de todos com toda atenção. 
Uma mulher de luta, humilde e que por onde 
passava deixava a sua alegria com aquele belo 
e encantador sorriso largo, que ficará gravado 
na memória de muitas pessoas. Com a famí-
lia, tinha toda disposição para dar carinho e 
garantir que não faltasse nunca nada. Mesmo 
chegando cansada do trabalho, desempenhava 
o papel de supermãe. Nossa amada deixará 
saudades imensas, não há dúvidas do amor de 
seus amigos de trabalho e também de pessoas 
que não eram tão próximas, mas conviviam 
com ela no dia a dia. Com certeza ela deixou 
com cada pessoa um pedacinho de si, que será 
a melhor lembrança que guardarão dela.”

Carolina Conceição (filha de Kátia) 

“Conheço Kátia há 28 anos. Entramos 
juntos na UFRJ para o quadro da vigilância 
universitária. Era excelente esposa e excelente 
amiga. Era o carro-chefe da família. Admi-
nistrativamente, era impecável. Tinha um 
enorme senso de reponsabilidade. Era muito 
boa companheira de trabalho. Destaco que 
foi ela quem tocou praticamente sozinha na 
organização do nosso seminário de segurança 
em 2011. Em 2010 a indiquei para concorrer à 
direção do Sintufrj, pois seria muito bom para 
ela amadurecer politicamente.”

Gutemberg Alves do Traco, vigilante, 
coordenador de Comunicação do Sintufrj 
de 2001 a 2006 e coordenador nacional 

do Seminário em 2003 e 2007

“Entramos juntos na UFRJ. Era muito 
amiga, companheira, alegre. Tinha várias qua-
lidades. Gostava de tudo certinho. Era muito 
meticulosa e generosa, o que ela sabia ensinava 
para os outros. Era muito espontânea. Fomos 
pegos de surpresa com a sua partida tão rápida. 
Até agora não caiu a ficha. Vai fazer falta.”

 Oseas Diniz, vigilante

“A Kátia era mais do que uma companhei-
ra. Era uma irmã. Não dizia não a ninguém. 
Fazia tudo para ajudar as pessoas. Alegre, 
não havia ninguém que falasse que era mal-
-humorada. Sua partida fez com que parás-
semos para refletir sobre a existência, sobre a 
importância de exercer o bem e não guardar 
mágoas no coração. Vai fazer muita falta. 
Tinha uma inserção muito grande no setor, 
na família e em todos os grupos e lugares de 
que participava. Sempre ensinando do jeitinho 
dela. Já sentimos um vazio sem a sua presença. 
Como Deus tem o direito de colher as flores no 
seu jardim, bem fez ele com Kátia.”
Vânia Rocha, vigilante da Praia Vermelha,

esposa, parentes e muitos amigos. 

KÁTIA GUERREIRA
Por Antônio Tavares Dias Lage, 
vigilante da Universidade
Federal de Goiás

O senhor nos brindou
Com sua vida.
Nos deu motivo pra lutar
De forma aguerrida.
Nos mostrou companheiros(as)
Que seriam pra toda vida.
Escolheu a dedos os heróis
Pra batalhar na lida. 
E permitiu que entre os homens
Surgisse o sorriso
Da Mulher amazona Guerreira
De olhar preciso.
Kátia surgiu
Mostrando a direção 
Com sorrisos e com lágrimas.
Com dedicação
Com nossa senhora no peito
Fez da nossa luta a sua luta.
Sem medo, sem recuar
Encarou a labuta. 
Kátia lição de vida 
Nossa secretária, nosso trator
Mas sempre sorridente
No seu ardor.
Kátia nasceu abençoada
Virou vigilante e abraçou
A luta e com garra avançou.
Da luta nunca largou,
Parecia um sargento brigando.
Mas por traz de tanta seriedade
Tinha o suor e o sorriso.
Mostrando sua tenacidade
Sempre correta menina mulher
Carregou nossa luta em seus braços
E sobrou tempo mesmo cansada
Pros seus efusivos abraços
Kátia Guerreira não dizia não
Gostava de trabalhar
Em nossos seminários tava sempre pronta
Pra lutar
Kátia menina Kátia família
Sempre mostrando seus filhos e marido
Um paraibano que ela amava
Sempre muito querido
Dizer a Deus obrigado
Seria o mínimo a dizer
Obrigado a família por nos dar 
Sua presença e seu prazer
Kátia veio Kátia viveu
Lutou o bom combate não correu
Kátia Guerreira Kátia mulher Kátia menina
Queríamos ter dezenas de Kátias
Kátia faceira Kátia traquina
Seu sorriso seu grito sua voz
Ainda estão em nossos ouvidos
Sua garra sua fibra sua determinação
Por todos foram repartidos
Kátia como a brisa que a trouxe
Um dia foi para Deus
Ser abraçada pelos irmãos Anjos
Voltou para os seus
Deus te chamou de volta
Guerreira
E em nós plantou a saudade
Que insiste em não acreditar,
Mas que tem que aceitar
Essa verdade
A luta dos Vigilantes sem Kátia
Não vai parar, mas vai ficar mais vazia
Substituí-la não é fácil
Sem sua garra sua magia 
Em Goiânia te vimos
Ainda mais uma vez
Lutando brigando sorrindo chorando
E prometendo voltar pro ano outra vez
Você uma das poucas de todos os momentos
De todas nossas dificuldades
Que transformava o impossível 
Em facilidades
Kátia nunca ausente Kátia presente
Kátia do Rio de Goiânia do Brasil
Kátia sopro de Deus abençoada
Kátia mulher varonil
Kátia Guerreira amada
Descanse em paz amiga
Seu exemplo sua Luta fica entre nós
E a Deus só podemos agradecer
Por você ter existido entre nós 
Até breve amiga
Até breve, guerreira
Da nação brasileira.

Companheiro Jorjão, presente!
Com pesar informamos o falecimento do companheiro Jorge Luiz Teles Vieira (Jorjão), aos 

61 anos, técnico-administrativo em educação da UniRio e coordenador-geral da Associação dos 
Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Asunirio), 
ocorrido no dia 8 de novembro. 

Jorjão foi dirigente da Fasubra, era membro do Conselho Universitário da Unirio e repre-
sentante da categoria na Comissão Interna de Supervisão da Carreira (CIS). Na Asunirio, Jorjão 
lutou contra a privatização da universidade e se dedicou ao estudo sobre o aprimoramento da 
carreira dos servidores técnico-administrativos. 

Uma estrela se apaga 
na UFRJ para brilhar no céu

Na madrugada de 30 de outubro a 
companheira Kátia da Conceição Rodrigues 
Manoel da Silva nos deixou. Sofreu um 
infarto aos 50 anos de idade. A vigilante, 
que entrou na UFRJ em 1990, seria a co-
ordenadora de Comunicação Sindical da 
atual gestão do Sintufrj. 

Sua marca era a alegria e o sorriso 
largo, e isso ficou visível na cerimônia de 
posse dos dirigentes sindicais eleitos pela 
categoria para o triênio 2017-2020, no 
dia 26 de outubro, no histórico auditório 
Roxinho, onde tivemos a felicidade de 
compartilhar sua companhia e celebrar 
com a categoria a vitória da Chapa 2 – É 
Hora de Ressignificar – Nenhum Direito 
a Menos. 

Kátia da Conceição era uma militante 
da área de segurança na universidade. 
Começou a atuar no movimento nacional 
da vigilância em 2003. Ela foi a primeira 
mulher a assumir a coordenação nacional 

do Seminário Nacional de Segurança das 
Instituições Públicas de Ensino Superior 
(Ipes), em 2010, sendo reeleita para um 
segundo mandato. Além disso, ocupou 
por quatro vezes a vaga de coordenadora 
regional do Seminário.

No movimento sindical dos técnicos- 
administrativos em educação na UFRJ, 
foi dirigente do Sintufrj, ocupando a 
coordenação de Comunicação Sindical 
na gestão 2010-2012. Quando entrou 
para a UFRJ, em 1990, Kátia integrou o 
quadro de vigilantes da Praia Vermelha, 
onde permaneceu por muitos anos. 
Trabalhou também na subprefeitura do 
mesmo campus e depois no Instituto de 
Psiquiatria, mas na área administrativa. 
Em 2015 passou a integrar a equipe da 
Divisão de Segurança no Fundão. Mesmo 
com todas essas atribuições e uma famí-
lia (marido e dois filhos), ela formou-se 
em Administração de Empresas.

Foto: Renan Silva
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SEGURANÇA

Aumento da violência assusta comunidade universitária
O assunto foi debatido no Consuni. O Sintufrj fez propostas à Reitoria, que envolvem a Diseg. 
Reitor irá reunir as entidades para discutir medidas “rápidas e efetivas”

A sensação de insegurança que 
assola o Rio de Janeiro, com o cres-
cimento das estatísticas de violência 
praticada por bandidos contra cida-
dãos comuns, se estende à Cidade 
Universitária da UFRJ disseminan-
do medo e pavor entre estudantes, 
técnicos-administrativos e docentes. 

Últimos casos

No dia 2 de novembro, o segu-
rança terceirizado Antonio Jorge 
Pereira de Souza foi morto a tiros 
no campus. No dia 6, à tarde, ho-
mens armados com fuzis foram 
vistos nos fundos do Centro de Ci-
ências da Saúde (CCS). Eles rouba-
ram um caminhão de carga com 
eletrônicos na descida da ponte ve-
lha do Galeão, entraram pela via do 
terminal do BRT e dali no campus 
do Fundão, onde liberaram fun-
cionários da empresa que faziam 
de refém, fugindo antes da polícia 
chegar. Não houve confronto, mas 
a cena assustou. 

Sequestros-relâmpago de técni-
cos, professores e estudantes quase já 
viraram rotina no campus. Nas redes 
sociais, os comentários contra a falta 
de segurança na UFRJ se multipli-
cam: “Está cada dia mais difícil es-
tudar no Fundão. O pessoal se mata 
de estudar para passar para a UFRJ, 
uma das melhores universidades 
do país, mas não tem o mínimo 
de segurança para frequentá-la”, 

constatou uma internauta.

Denúncia ao 

Consuni e propostas 

O problema vivido pela comu-
nidade universitária foi levado ao 
Conselho Universitário (Consuni) 
no dia 9. Gerly Miceli, representante 
técnico-administrativa e coordena-
dora-geral do Sintufrj, relatou os 
casos mais recentes de ação de cri-
minosos no campus Fundão, como 
o sequestro-relâmpago de uma 
professora no Centro de Tecnologia 
(CT), e pediu providências à Rei-
toria. “É necessário que se tomem 
medidas urgentes”, reivindicou.

Gerly lembrou ao reitor que 
a Divisão de Segurança da UFRJ  
(Diseg) apresentou à Administra-
ção Central e ao Consuni, tempos 
atrás, um plano de segurança, e so-
licitou que a proposta dos vigilantes 
fosse revista e levada à discussão no 
colegiado. Ela também propôs à 
Reitoria que reivindicasse do gover-
no a realização de concurso público 
para contratação de mais profissio-
nais para a Diseg. 

O estudante Rafael Almeida ra-
tificou: “É preciso concurso público 
para a Diseg. Mas a universidade 
argumenta que esses trabalhado-
res são para cuidar de patrimônio. 
Porém, o maior patrimônio da 
universidade somos nós. A UFRJ 
tem que ter responsabilidade sobre 

a nossa segurança. Queremos um 
debate com os segmentos”.

“A Vigilância Patrimonial da 
UFRJ entende que o patrimônio 
somos todos nós, técnicos-admi-
nistrativos, docentes e estudantes. 
E os três segmentos também são 
um grande patrimônio para nós. 
Mas vivemos um ciclo: há proble-
mas de segurança que se resolveria 
com mão de obra. No entanto, não 
tem concurso. A gente cobra. Nada 
acontece, e as pessoas são seques-
tradas”, lamentou a coordenadora-
-geral do Sintufrj Neuza Luzia. 

Ela propôs a criação de uma 
comissão com representantes dos 
segmentos e da instituição; estudo 
do plano da Diseg e o dimensiona-

mento do pessoal necessário para 
ser apresentado à Andifes (Asso-
ciação Nacional de Dirigentes das 
Instituições Federais dos Ensino 
Superior) e ao governo.

Descaso da polícia

O reitor Roberto Leher apontou 
o agravamento da situação da se-
gurança no Rio de Janeiro no con-
texto da crise de orçamento no esta-
do para investimento na segurança 
pública. E explicou que a mancha 
de segurança da UFRJ (estudo que 
mostra os índices de cada região) 
dentro do 17º BPM não denota, 
para a polícia, situação de priori-
dade no reforço do policiamento 
no campus. “Sabemos que esse 

argumento carece de fundamento, 
porque temos particularidades que 
não podem ser objeto de compara-
ção com outras áreas da cidade. O 
17º BPM concorda, mas não dispõe 
de meios para ampliar o corpo de 
segurança”, informou.

A Reitoria, segundo Leher, 
esteve várias vezes com a Secre-
taria de Segurança informando 
a situação, e a alternativa apre-
sentada foi um programa de pa-
gamento de horas extras para os 
policiais. Mas como uma insti-
tuição autárquica não pode fazer 
esse tipo de contrato, o reitor disse 
que a Reitoria se reuniria com 
as empresas de natureza privada 
que atuam no campus para dis-
cutir essa possibilidade. 

Controle de acesso

O reitor também disse que é 
preciso mais controle nos acessos 
ao campus e que a UFRJ tem defen-
dido junto aos ministérios de Edu-
cação e do Planejamento concursos 
para a Diseg. “Sem nosso corpo de 
segurança, a própria UFRJ fica vul-
nerável”, afirmou. 

Roberto Leher anunciou que 
convocará as entidades represen-
tativas dos segmentos da comu-
nidade universitária para discutir 
medidas “rápidas e efetivas” para 
melhorar as condições de segu-
rança da universidade. 

COORDENADORA do Sintufrj Gerly Miceli

Fotos: Renan Silva

V SINTAE

“Ampliando a democracia nas universidades públicas”
Este foi o tema do trabalho apre-

sentado pelo técnico-administrativo 
da Universidade de São Paulo (USP) 
Rodrigo Gonçalves Winther, no V Se-
minário de Integração dos Técnicos-
-Administrativos em Educação da 
UFRJ (Sintae). Ele é formado em 
Relações Internacionais e atua na 
Tesouraria da Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo da USP. 

Para Rodrigo, o Sintae sintetiza 
outra forma de resistência contra 
os ataques do governo aos direitos 
dos trabalhadores, para além da 
ação política, ao utilizar a própria 
estrutura da universidade “a nosso 
favor”. “Eu retornei do seminário 
na UFRJ sentindo que fiz um curso 
de administração sobre universi-
dade pública. Nas comunicações 
e pôsteres, vi iniciativas fantásticas 
de colegas”, disse ele, que pretende 
organizar um Sintae na USP.

Ausência de democracia

“É formidável para mim, que 

venho da USP, onde a gente en-
frenta enorme dificuldade de se 
empoderar e se colocar como parte 
do ensino, pesquisa e extensão na 
universidade, contar com um es-
paço para nos colocar”, destacou 
Rodrigo. 

Ele acrescentou que a USP vive 
uma fase de sucateamento com três 
processos de demissão voluntária 
(PDV), que reduziu a categoria, 
mas a Reitoria avalia que ainda 
há muitos funcionários, e que isso 
representa um problema de gestão, 
diminuiu a verba para o hospital 
universitário e vagas para a creche 
e a escola de aplicação.

Isso, segundo ele, num cená-
rio institucional com herança de 
organização enrijecida e pouco de-
mocrática, que não foi revista nem 
mesmo com as definições da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação. 
Nem o percentual de 70% de peso 
para docentes e 30% para estudan-
tes e funcionários na escolha de rei-

tor é observado.
A eleição de reitor é feita atra-

vés de assembleia universitária. Na 
última, o peso dos estudantes foi de 
5% e o dos técnicos-administrativos, 
3,5%. Embora haja consulta uni-
versal, o resultado nem sempre é 
respeitado, como na eleição retrasa-
da, quando, segundo ele, o governo 
não indicou o primeiro da lista.

Trabalho propõe 

outro cenário

O trabalho de Rodrigo apon-
ta que os técnicos-administrativos 
possuem representação mínima em 
diversas instâncias deliberativas das 
universidades e que o clima organi-
zacional leva a descontentamento, 
descrença na capacidade dos repre-
sentantes de influenciar decisões e 
distanciamento da vida política.

Para alterar esse cenário, servi-
dores da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP propuseram à 
direção, em 2016, a criação de uma 

Comissão Eleitoral Permanente 
para atuar nos processos de escolha 
dos representantes, com o objetivo 
de reaproximar eleitores das ur-
nas; melhorar a transparência dos 
processos; resgatar a confiança do 
eleitorado e o espírito democrático.

O trabalho mostra que os técni-
cos-administrativos da USP busca-
ram a modernização dos processos, 
com ferramentas eletrônicas, pai-
néis com informações dos candi-
datos e debates. Entre os resultados 
parciais, contataram-se aumento 
no comparecimento do eleitorado 
às urnas e de candidaturas; cresci-
mento do interesse dos servidores 
na vida institucional; e diálogo en-
tre representantes e representados.

“Ainda que a pretensão demo-
crática não tenha sido alcançada 
idealmente, a aposta em intervir nos 
processos eleitorais trouxe transpa-
rência e confiança, melhorando 
o diálogo, a convivência e o clima 
organizacional”, conclui o trabalho. RODRIGO Winther 
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SOB NOVA DIREÇÃO

Ao som da Internacional e com lutas históricas ao fundo, nova diretoria do Sintufrj toma posse
“O nosso desafio é resta-

belecer a credibilidade 

no nosso instrumento de 

luta e buscar a unidade 

da categoria para vencer 

esse inimigo que hoje pa-

rece tão forte”

Neuza Luzia fez um longo 
discurso, no qual afirmou que a 
nova direção chegava com muita 
esperança para vencer os desafios e 
com o propósito de reaproximar a 
categoria do seu Sindicato e desper-
tar os trabalhadores para participar 
dos embates atuais, que é no campo 
da luta de classes. Para tanto, propôs 
a unidade das categorias, das forças 
políticas e dos movimentos: 

“Estamos com esperança de que 
vamos fortalecer muito a nossa luta, 
crescer o nosso exército para lutar 
pelos nossos direitos. Vamos trazer 
de volta o orgulho que tínhamos 
quando íamos para a rua. Estu-
dantes, técnicos-administrativos e 
professores juntos, com todas as 
correntes políticas defendendo a 
mesma coisa. Os desafios que nós 
vamos enfrentar são enormes. Con-
versamos muito com a categoria na 
eleição, e o sentimento comum é a 
desesperança pela falta de credibi-
lidade no seu instrumento de luta. 
Isso é um grande problema, mas 
não ocorre somente em relação 
ao Sintufrj.

Aqui, na UFRJ, a gente precisa 
recuperar a credibilidade da nossa 
instituição e dos nossos instrumen-
tos de luta. Precisamos fazer isso e 
aproximar a categoria dos fóruns 
da nossa entidade, reaproximando 
a categoria das ações que o sindicato 
chama, das ações de luta de que 
precisamos realizar para enfrentar 
o inimigo. Ainda não caiu a ficha 
para o golpe que sofremos.

A única forma de enfrentarmos 
o inimigo numa perspectiva de 
vitória e/ou resistência é termos 
unidade entre nós. A base tem que 
voltar a participar e saber que ela vai 
ser ouvida de fato. Hoje é o início. 
Este auditório cheio de pessoas que 
acreditam que é possível investir 
no processo de renovação nos faz 
acreditar que temos muito mais 
força do que imaginamos ter para 
encarar os desafios que esta nova 
direção assume a partir de agora. 

Fizemos questão de tocar A 
Internacional porque entendemos 
que a classe trabalhadora é interna-
cional, acima dos muros da UFRJ, 
acima dos muros do Rio de Janeiro, 
acima do Brasil. A luta de classes é 
o centro da política hoje, e é isso 
que temos que recuperar. Se a luta 
de classes está intensificada, temos 
de reagir com a força que temos e 
o nosso poder de organização. Por 
isso é importante para eles atacar 
lugares centrais, e a universidade 
é um local estratégico. Porque a 

universidade pública é o lugar de 
formar a consciência crítica e capaz 
de mostrar que o poder socializado 
fortalece e instrumentaliza a classe 
trabalhadora.

O nosso maior desafio será este: 
buscar a unidade, porque é possível 
vencer esse inimigo que parece 
tão forte hoje, mas organizados, 
mobilizados e com muita unidade.”

“Uma chapa de luta e 
uma direção de luta”
Muito emocionada, Gerly 

Miceli afirmou: 
“Eu me emocionei em ver 

o vídeo e constatar que é esse o 
Sindicato que queremos ter: um 
instrumento de transformação 
social. Agradeço aos companheiros 
do IPPMG e a todos vocês que estão 
aqui, porque essa foi uma chapa de 
luta e será uma direção de luta.”

“Precisamos saber que 
a eleição acabou e agora 
somos todos UFRJ”
Huascar da Costa, também 

muito emocionado, disse que 

há muito o que fazer, e, para 
mostrar que a direção já estava 
trabalhando, anunciou a novi-
dade da transmissão ao vivo da 

cerimônia, que será uma marca da 
nova gestão. Ele defendeu a união 
da comunidade universitária: “É 
muito importante a união dos três 

A posse da nova dire-
toria do Sintufrj que diri-
girá a entidade até 2020, 
no dia 26 de outubro, 
no auditório do Centro 
Cultural Horácio Macedo 
(no CCMN),o Roxinho, foi 
marcada pela emoção, 
numa cerimônia concorri-
da. A exibição de um vídeo 
sobre a história de lutas 
do Sintufrj, destacando 
momentos importantes do 
movimento sindical dos 
técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ, fez 
muita gente chorar. 

Para demarcar o ca-
ráter classista e ideológico 
que a nova direção quer 
empreender à gestão, os 
eleitos pela categoria para a 
direção do Sindicato e para 
o Conselho Fiscal subiram 
ao palco ao som do hino do 
socialismo internacional 
revolucionário, A Interna-
cional. No encerramento, a 
palavra de ordem puxada 
por todos os presentes não 
poderia ter sido outra senão  
“Fora, Temer!”. 

O reitor e a vice-reitora 
da UFRJ, Roberto Leher e 
Denise Nascimento, pró-
-reitores, diretores e supe-
rintendentes de unidades e 
centenas de técnicos-admi-
nistrativos, representantes 
de entidades estudantis e 
dos movimentos sociais, 
negro e LGBTTI, presti-
giaram a posse, assim 
como dirigentes da Adufrj, 
Associação dos Pós-Gradu-
andos (APG), CUT estadual 
e nacional, Central SSB, 
Fasubra, UNE, Ubes, UEE 
e Sisejufe. 

O perfil ideológico da 
nova gestão foi destacado 
nos discursos, bem como a 
necessidade de se defender 
a universidade pública 
como patrimônio da classe 
trabalhadora e da socieda-
de em geral e de se resistir 
aos ataques a direitos do 
governo golpista, com a 
organização de uma luta 
conjunta. 

Os três coordenadores-
-gerais: Neuza Luzia, 
Huascar da Costa e Gerly 
Miceli falaram em nome 
de toda a direção. 

VÍDEO contando parte da história de lutas da categoria sob a liderança do Sintufrj emociona os presentes no auditório do Roxinho

AO som do hino da classe operária, a nova direção eleita do Sintufrj sobe ao palco para saudar a categoria
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Ao som da Internacional e com lutas históricas ao fundo, nova diretoria do Sintufrj toma posse

segmentos, pois a UFRJ é muito 
maior que todos nós”. E lembrou 
à categoria que a eleição acabou e 
“agora somos todos UFRJ”. 

“Temos que unir forças com 
os três segmentos juntos e a Rei-
toria para nos contrapormos ao 
adversário que está em Brasília, 

que quer retirar os direitos dos 
trabalhadores. E nós, como maior 
universidade do país, temos de dar 
exemplo. Seja na construção de 
uma greve forte, seja na garantia 
da ampliação da campanha Ne-
nhum Direito a Menos. Para isso, 
temos de estar unidos. Juntos so-
mos mais fortes. A nação brasileira 
é orgulho para nós, e não podemos 
deixar que ninguém acabe com 
o sonho do brasileiro”, disse ele.

“Direção foi legitimada 
pela categoria”
O reitor Roberto Leher enalte-

ceu a história de luta do Sintufrj 
e seu protagonismo nos embates 
travados em defesa da universidade 
pública. Ressaltou a importância 
da renovação da direção da en-
tidade e destacou a concorrida 
cerimônia como uma sinalização 
de que a comunidade universitária 
está mobilizada diante da con-
juntura. Ele também defendeu 
a unidade dos setores e afirmou 
que o Sintufrj é um patrimônio 
político e que estava em boas mãos 

ao ter à frente uma direção que foi 
legitimada pela categoria:

“Estar num momento de 
renovação de diretoria é algo que 
renova nossas esperanças e expec-
tativas de futuro. Por isso faço uma 
saudação especial a você, Neuza, e 
a todo o coletivo que está junto na 
nova diretoria. E insisto pelas lutas 
que temos pela frente e pelas lutas 
do passado. Muito emocionante 
vermos como a história da uni-
versidade brasileira é fortemente 
marcada pela história de nossos 
sindicatos. A universidade brasi-
leira não seria a mesma sem essas 
lutas. A universidade brasileira 
seria uma instituição muito mais 
hierarquizada e estaria de costas 
para a complexidade que é hoje 
uma instituição universitária. 
Termos um auditório cheio na 
posse de uma nova diretoria é 
uma sinalização forte de que a 
comunidade da UFRJ está atenta 
e mobilizada ao quadro da con-
juntura brasileira hoje.” 

“Trabalharemos juntos”
A presidente da Adufrj, Maria 

Lúcia Werneck, também destacou 
a unidade na luta. 

“A diretoria que hoje toma 
posse, tenho certeza de que irá 
trabalhar junto com a Adufrj, e 
é nesse sentido que quero saudar 
essa diretoria. Nós, da Adufrj, 
estamos dispostos e firmes nessa 
decisão de trabalharmos juntos, 
de construirmos uma resistência 
a esses tempos muito duros que 
virão pela frente. Mas seremos 
mais duros que eles”, prometeu 
a dirigente.

“Auditório histórico 
para os técnicos-
administrativos”
O decano do CCMN, João 

Graciano, destacou o simbolismo 
da cerimônia realizada no audi-
tório histórico para a categoria 
dos técnicos-administrativos. Ele 
desejou boa sorte à nova direção 
e também destacou a importân-
cia da unidade: “Só com a nossa 
unidade será possível mantermos 
a autonomia universitária, inde-
pendência e o que conquistamos 
nas nossas instituições”.

“Confiamos na garra dos 
trabalhadores da UFRJ”
A dirigente do Sisejufe, Anny 

Figueiredo, afirmou que a entidade 
que representava caminhará em 
parceria com o Sintufrj: 

“Nós, do Sisejufe, estamos na 
luta contra o desmonte do Estado 
e contra a retirada de direitos dos 
trabalhadores, e estamos de bra-
ços dados com a nova direção do 
Sintufrj. Estamos nessa parceria e 
confiamos na força e na garra dos 

trabalhadores da UFRJ. Os tempos 
são duros e podemos conjugar a 
resistência com novas táticas de luta 
para derrotar este governo golpista.”

Centrais sindicais 
Daniel Gaio, da CUT nacional, 

disse que a nova diretoria do Sintufrj 
terá uma tarefa mais árdua do que 
as anteriores a desempenhar, que é 
a de construir o enfrentamento ao 
governo golpista, ao Congresso gol-
pista, contra a política de desmonte 
comandada pelo setor privado, e 
pela defesa de direitos: 

“O baile final é a reforma da 
Previdência, e nós, da CUT nacio-
nal, já nos colocamos ao lado da 
direção que está tomando posse e 
que viverá um momento único e 
fundamental. Desejo muita luta, e 
tenho certeza de que os trabalhado-
res desta universidade não faltarão 
à luta. E esse sindicato tem o dever 
de unir a categoria para as lutas e 
conquistar as vitórias que queremos 
para este país.”

O presidente da CUT estadual, 
Marcelo Rodrigues, colocou-se 
como sindicalista e citou sua par-
ticipação em eleições do Sintufrj no 
passado, e destacou a “a alegria em 
estar na posse de sua companheira 
de direção, Neuza Luzia, que é vice-
-diretora da CUT-Rio, e brincou: 
“Tenho a tranquilidade em tê-la 
como vice, pois em tempos de golpe 
isso é perigoso. Mas na CUT não tem 
golpe!”. Ele saudou o plenário, e em 
especial Nilce Correa, nova diretora 
da Coordenação de Administração 
e Finanças. 

O secretário estadual da Central 
do PSB: Sindicalismo Socialista 
Brasileiro (SSB), Mário Porto, co-
memorou a finalização do processo 
de sucessão: 

“Não foi fácil chegar a esse mo-
mento. E o que vai valer mesmo é a 
vontade da categoria. Esta direção 
foi legitimada nos votos e tem que 
ser respeitada. Hoje é um momento 
festivo, mas amanhã começa um 
novo momento para essa catego-
ria e para todas as universidades 
públicas.”

“A Fasubra está 
muito feliz com o 
fortalecimento do 
seu maior sindicato”
O dirigente da Fasubra, Rafael 

Pereira, ressaltou a representativi-
dade da cerimônia de posse: 

“Estou muito feliz de estar aqui 
de novo nesse auditório lotado e tão 
representativo. Isso já é uma grande 
vitória dessa direção. A Fasubra está 
muito feliz com o fortalecimento de 
seu maior sindicato. A nossa tarefa é 
colocar todos e todas aqui reunidos 
na rua para defender a universida-
de, o que significa também defender 
a sociedade e o povo brasileiro.”

Fotos: Renan Silva
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NOVEMBRO AZUL

Novembro azul é o mês de-
dicado à saúde do homem. 
Surgiu como uma campa-

nha, inspirada pelo Movember, um 
movimento internacional criado 
para arrecadar fundos para serem 
utilizados no financiamento de 
projetos destinados à saúde do 
homem. 

A campanha é uma forma de 
despertar a consciência coletiva 
sobre a importância de prevenir o 
câncer de próstata e outras doenças 
masculinas, e alertar que o diag-
nóstico precoce é a melhor forma 
de garantir um tratamento com 
melhores resultados. O objetivo é 
conscientizar e encorajar os ho-
mens para a consulta médica, para 
a realização de exames regulares 
e  tratamento, especialmente do 
câncer de próstata, um dos tipos 
que mais mata homens. 

Xô, preconceito!
A campanha aborda justamen-

te o quanto o diagnóstico precoce é 
crucial para um tratamento mais 
acertado, além de propor um diá-
logo aberto com os homens para 
abrandar preconceitos e afastar 
o receio masculino para exame 
e tratamento. A escolha do mês 
se une ao fato de que no dia 17 
de novembro comemora-se o Dia 
Mundial de Combate ao Câncer 
de Próstata.

O termo Movember é uma 
junção de “moustache”, que signi-
fica “bigode”, e “november”, que 
significa “novembro”. Tudo teve 
início em 1999, em um pub austra-
liano, quando um grupo de amigos 
decidiu deixar o bigode crescer em 
alusão à conscientização da saúde 
masculina. À época também foi 
realizada a arrecadação de fun-
dos para instituições de caridade. 
Homens deixavam seus bigodes 
crescerem, e mulheres usavam a 
cor azul e até mesmo bigodes falsos 
como forma de apoiar a causa.

No Brasil, a campanha chegou 
com o nome de Novembro Azul, 
trazida pelo Instituto Lado a Lado 
pela Vida, em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Urologia. 
Os símbolos da campanha são o 
bigode e a cor azul. Com o apoio 
de celebridades e empresas, são 
realizados eventos e ações de 
conscientização, com mutirão 
de exames e compartilhamento 
em massa de informações sobre 
a doença.

Ao longo deste mês, as ações 
incluem:  realização de palestras, 
distribuição de panfletos, eventos 
para angariar fundos e iluminação 
de monumentos, como o Cristo 
Redentor, o palácio do Congresso 
Nacional e o Monumento às Ban-
deiras, entre tantos outros.

Homens: é hora do preventivo
Estatística 
O câncer de próstata é o 

segundo que mais atinge a po-
pulação de homens no Brasil, 
ficando atrás apenas do câncer 
de pele não melanoma. Segundo 
dados do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), em 2016 foram 
mais de 60 mil casos no país, 
com mais de 13 mil mortes.

Acredita-se que um em cada 
seis homens será acometido pela 
doença ao longo da vida. O mais 
comum é que ela se apresente 
naqueles com mais de 50 anos 
de idade, sendo rara em quem 
ainda não chegou aos 40. O 
câncer de próstata é o terceiro 

tipo de câncer que mais mata ho-
mens ao redor do mundo – atrás 
do câncer de pulmão e do câncer 
colorretal –, e é fatal em um a 
cada 39 casos.

Pai ou irmão com câncer de 
próstata antes dos 60 anos pode 
aumentar o risco de se ter a doença 
de 3 a 10 vezes em comparação 
com a população em geral, po-
dendo ser proveniente tanto de 
fatores genéticos (hereditários) 
quanto de hábitos alimentares ou 
estilo de vida de risco de algumas 
famílias. Se alguém da sua família 
teve câncer de próstata ou outro 
tipo de carcinoma, é recomendável 
procurar o médico regularmente.

Sintomas
Em sua fase inicial, o cân-

cer de próstata tem evolução 
silenciosa. Muitos pacientes não 
apresentam nenhum sintoma. 
Quando este se apresenta, é 
semelhante ao crescimento 
benigno da próstata (dificuldade 
de urinar, necessidade de urinar 
mais vezes durante o dia ou a 
noite).

Entre os sintomas do câncer 
de próstata estão: dificuldade 
para urinar, insuficiência renal, 
diminuição no jato da urina 
e dores ósseas, entre outros. 
Entretanto, eles só aparecem 
quando a doença está em fase 

avançada, por isso a importância 
dos exames e da prevenção, que vão 
diagnosticar o problema ainda no 
início, facilitando o tratamento.

Prevenção
Muitos homens ainda têm re-

sistência aos exames preventivos. O 
câncer de próstata só é identificado 
por meio do exame de toque, e 
mesmo aqueles que já estão em 
idade mais avançada e com maior 
risco de serem acometidos pela 
doença adiam a ida ao médico 
o quanto podem. Dois terços da 
população masculina chegam aos 
consultórios somente após pressão 
das parceiras.

Em 2016 foram mais de 60 mil casos 

no país, com mais de 13 mil mortes. O 

câncer de próstata é o terceiro tipo de 

câncer que mais mata homens ao redor 

do mundo – atrás do câncer de pulmão 

e do câncer colorretal –, e é fatal em um 

a cada 39 casos.

“
”
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