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Sindicato interrompe golpe 
contra os trabalhadores do IPPMG

Tempo de estudar e se qualificar
Abertas inscrições para o Curso Pré-Vestibular do Sintufrj (CPV) 
e para o Curso Pré-Universitário Samora Machel. Página 2

Calendário de Luta
JAneiro
13, às 14h: reunião da comissão de mobilização da categoria na subsede no HUCFF.
22: Dia nacional de Luta.
24: 1° encontro dos Aposentados do Sintufrj em Luta pelo reposicionamento.
FeVereiro
8 e 9: Plenária nacional da Fasubra
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Assembleia geral no dia 14 de janeiro de 2014, às 10h (primeira convoca-
ção), na Escola de Química: bloco E, sala 212, no Centro de Tecnologia.

Pauta:
Apresentação do relatório da cota extra. Apresentação do relatório da comis-

são da cota extra. Recomposição do Conselho. Assuntos gerais.

Preparatório para acesso aos 
cursos de graduação e obtenção 
de diploma do Ensino Médio por 
meio do Enem 2014.

1. Podem se inscrever 
no Curso Pré-Vestibular do 
Sintufrj:

a) Servidores técnico-admi-
nistrativos em educação da UFRJ 
filiados ao SINTUFRJ que estejam 
em dia em suas relações com o 
sindicato, de acordo com o estatu-
to da entidade;

b) Dependentes diretos de 

Processo de seleção do Curso 
Pré-Vestibular do Sintufrj

servidores técnico-administrati-
vos em educação da UFRJ sindi-
calizados. 

Observação: A inscrição será 
feita presencialmente na Sede do 
Fundão. 

2. As inscrições serão re-
alizadas a partir do dia 27 de 
janeiro de 2014 até 6 de feve-
reiro de 2014, das 10 horas às 
16 horas.

Observação: Caso o número de 
inscritos ultrapasse o número de vagas, 
haverá um sorteio público no dia 7 de 

fevereiro de 2014 (Sede do Fundão).   
3. Serão oferecidas 60 vagas.
A distribuição das vagas será 

feita segundo a seguinte ordem de 
prioridades:

a) Servidores técnico-admi-
nistrativos em educação definidos 
pelo item 1.a deste edital;

b) Alunos remanescentes de 
2013, desde que tenham cumpri-
do as exigências que constam no 
Regimento dos Estudantes 2013 e 
que estejam inseridos em alguns 
dos itens deste edital.

As vagas restantes serão distri-
buídas aos dependentes definidos 
pelo item 1.b deste edital.

4. Horário e local do curso.
O Curso Pré-Vestibular do SIN-

TUFRJ funciona de segunda a sex-
ta, no IFCS, das 17h às 21h50min.

Observação: Eventualmente, 
aos sábados, poderão ocorrer au-
las de reforço, reposição de aulas, 
além de trabalhos de campo com 
presença obrigatória.

5. Início do ano letivo:
As aulas terão início no dia 

10 de fevereiro de 2014, no Sa-
lão Nobre do IFCS, 2º andar, às 
18 horas.

6. Calendário:
Inscrição: A partir de 27 de ja-

neiro de 2014 até 6 de fevereiro de 
2014, das 10 horas às 16 horas.

Sorteio: 7 de fevereiro de 2014, 
no Fundão, às 10 horas (publica-
ção no site)

Entrevista: Será realizada no 
ato da inscrição.

Início das aulas: 10 de fevereiro 
de 2014.

O Sintufrj é conveniado ao curso, que atende a categoria, dependentes e 
extraquadro. Aulas e material são gratuitos.

1. Horário das aulas: das 18h30 às 21h30, de 2ª a 6ª-feira.
2. Local das aulas: Ilha do Fundão/Cidade Universitária, no CCMN: 240 

vagas, e na Praia Vermelha: 60 vagas.
3. Inscrição e entrevista: 
CT (térreo do bloco A, em frente aos elevadores): dias 17, 18 e 19 de 

fevereiro de 2014, das 16h às 18h30.
Sede do Sintufrj (somente para as turmas na Praia Vermelha): de 27 de 

janeiro a 6 de fevereiro, das 10h às 16h. 
Observação: a inscrição só poderá ser feita pelo próprio candidato.
4. Documentos necessários: uma foto 3x4, cópia da carteira de identida-

de, do comprovante de residência (conta de água ou luz) e do certificado de 
conclusão do ensino médio ou declaração de escolaridade.

5. Resultado: logo após a entrevista.
6. Início das aulas: 20 de fevereiro de 2014, às 18h30.
7. Mais informações: pelo site do curso “www.presamora.iq.ufrj.br”
8. Prioridades: jovens e adultos, moradores do entorno do campus da 

UFRJ, que já concluíram ou cursam o ensino médio em escola pública. 
Servidores da UFRJ e seus dependentes.

9. Deveres do aluno: não faltar a mais de três aulas, pois terá a matrícu-
la cancelada, e participar de todas as atividades do curso.

Direitos do aluno: estudar, receber material de apoio e ter toda a atenção 
por parte dos professores.

Curso Pré-Universitário 
Samora Machel

O salário mínimo que entrou 
em vigor em de 1º de janeiro (R$ 
724,00) representa um reajuste de 
6,78%, resultado da variação do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) em 2012, 
1,03%, e do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) de 2013, 
estimado em 5,54%. Cerca de 48 
milhões de pessoas têm rendimento 
referenciado no mínimo.

Um reflexo do aumento de R$ 
46,00 pode ser medido pela relação 
entre o salário mínimo e a cesta bá-
sica, segundo aponta nota técnica do 
Dieese (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos). 

Com o valor de R$ 724,00 e a 
cesta básica mais cara de janeiro 
estimada em R$ 325,26, o salário 
mínimo terá poder de compra equi-
valente a 2,23 cestas básicas (cesta 
básica calculada pelo Dieese para 
indicar o valor do salário mínimo 
necessário). 

Na série histórica da relação 
entre as médias do salário mínimo 
anual e da cesta básica anual, verifi-
ca-se que: a quantidade de 2,23 ces-
tas básicas é a maior registrada nas 

Dieese avalia novo salário mínimo

Convocatória da Caurj

médias anuais desde 1979.
Ou seja, como destacou informe 

da Rede Brasil Atual, o salário míni-
mo este ano garante maior poder de 
compra em três décadas, como re-
gistra a nota emitida pelo Dieese em 
dezembro que calcula o impacto da 
valorização na economia.

“Apesar da constante elevação 
nos últimos anos, só em 2014 os 
trabalhadores vão recuperar o poder 
de compra que tinham em 1983”, 
diz o informe, acrescentando que “a 
política de valorização do mínimo, 
firmada pelo governo Lula (PT) em 
2005, tem assegurado avanço signi-

ficativo no aumento da renda média 
do trabalhador brasileiro”.

Em 2002, fim do governo Fer-
nando Henrique Cardoso (PSDB), o 
mínimo valia R$ 200. De lá para cá 
houve um aumento real de 72,35%.

O Dieese estima que: 
• 48,2 milhões de pessoas têm 

rendimento referenciado no salário 
mínimo  (a maior parte formada por 
beneficiários da Previdência Social). 

• R$ 28,4 bilhões será o incre-
mento de renda na economia. 

• R$ 13,9 bilhões correspondem 
ao incremento na arrecadação tri-
butária sobre o consumo.

Edital 2014 do CPV
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hucff

Dois dias depois da posse na 
direção do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
Eduardo Côrtes deu mostras do es-
forço que a nova direção pretende 
empreender para reerguer o hospi-
tal com o apoio da comunidade: no 
dia 21 de dezembro ele liderou um 
mutirão de cirurgias de catarata. 
Participaram, como voluntários, 
anestesiologistas, alunos da Fa-
culdade de Medicina e da Escola 
de Enfermagem.

A iniciativa objetivou desafogar 
a fila de centenas de pacientes do 
Serviço de Oftalmologia do hos-
pital e terá prosseguimento com 
mutirões de outras especialidades 
médicas. “A gente quer mostrar 
para a universidade esse lado (dos 
voluntários) que não anda saindo 
na televisão”, afirmou o diretor. 

Contribuição da UFRJ
De acordo com Côrtes, a fila 

de espera por cirurgias no Rio de 
Janeiro chega a duas mil pessoas, 
e a intenção dele é transformar a 
iniciativa em política de gestão. 
“Durante a semana (de segunda 
a sexta-feira) o Centro Cirúrgico 
está sempre ocupado com cirur-
gias seletivas e de emergência, 

Mutirão de cirurgias dá início à nova gestão

EntrEvista

mas nos fins de semana sobram 
salas cirúrgicas. E sem mutirão, 
não fechamos a nossa fila na 
cidade, e a universidade quer dar 
a sua contribuição ao município”, 
justificou Côrtes. 

Os novos mutirões ainda não 
foram planejados e deverão ser 
preparados depois de apresentada 
a composição da nova direção. 
Por enquanto, oficialmente, há 
definição apenas da nova direto-
ra adjunta, professora e médica 
do Serviço de Gastroenterologia 
Huang Ling Fang.

Esperança no futuro
A posse do novo diretor do 

Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho, Eduardo Côrtes, no 
dia 19 de dezembro, no auditório 
Halley Pacheco, foi marcada por 
discursos que revelavam expecta-
tivas de reerguimento do hospital 
na nova gestão.

Compareceram à solenidade 
pró-reitores, decanos, diretores 
de unidade, professores, técnicos-
administrativos, estudantes e 
dirigente das três instituições que 
lideraram a luta contra a entrada 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) na UFRJ: 

Sintufrj, Adufrj e DCE Mário Prata. 
Representantes de várias outras 
entidades, como Sindicato dos 
Médicos e Conselho Regional de 
Medicina, também prestigiaram 
o novo diretor. 

Universidade é exemplo
A nossa categoria sabe que 

a luta contra a Ebserh e pela 
recuperação plena do HUCFF 
continua, mas a vitória de Côrtes 
foi importante nesta guerra na 
qual os trabalhadores técnico-
administrativos, sob a liderança 
do Sintufrj, não deram trégua 
aos que intencionavam impor a 
Ebserh à UFRJ. 

A categoria se mobilizou 
incansavelmente na UFRJ, nas 
ruas do Rio de Janeiro e em 
Brasília para defender o direito 
de as instituições federais de 
ensino superior administrarem 
seus hospitais universitários. O 
Sintufrj integrou a frente ampla 
de recuperação do HUCFF, entre-
gou ao Conselho Universitário, 
e defendeu publicamente, o 
projeto da Fasubra para os HUs 
e foi decisivo para a realização 
da eleição do novo diretor do 
hospital.   

Como fica a situação dos extraquadro? 
Côrtes: A gente vai garantir o pagamento deles. Portanto, 

não são verdadeiros os boatos de que esses trabalhadores não 
vão ser pagos a partir de janeiro. A coordenação do Sintufrj 
está disposta a ajudar na feitura de cursos preparatórios para 
os extraquadro fazerem concursos. O hospital vai fornecer 
infraestrutura para as aulas, como salas e material didático, 
e o Sintufrj vai entrar com o resto: professores etc. 

Por que os boatos de fechamento do hospital 
não cessam?

Côrtes: É um boato, aliás, irresponsável, porque causa 
grande estresse nas pessoas e prejudica o trabalho no hospital. 
Chegaram oito concursados para o Arquivo Médico, eles 

estão em fase de treinamento. Estão para chegar também 
médicos, enfermeiros, entre outros. Estamos fazendo um 
levantamento, já contando com os que estão chegando, 
para saber as necessidades do hospital em relação a recursos 
humanos. Existe a possibilidade de contratação de outros 
profissionais através de empresas que a UFRJ licitou, o que 
é legal para cargos extintos da carreira. 

Como se dará a participação dos segmentos da 
UFRJ na sua gestão?

Côrtes: Está sendo criado um conselho para discutir os 
problemas do hospital. Esse conselho terá representantes 
da área discente, técnico-administrativa e docente, mas as 
decisões caberão ao Conselho de Administração. Haverá 

audiências públicas no hospital abertas à população. 
Estamos desenvolvendo também o projeto de Ouvidoria, 
que hoje é voltado somente aos usuários, voltado para os 
trabalhadores e estudantes. 

O senhor vai reabrir a emergência?
Côrtes: Estamos ferindo normas do SUS por sermos um 

hospital credenciado como de alta complexidade. Temos 
que ter emergência para o paciente que é transplantado, 
enfim, para quem faz cirurgia de grande porte e pode ter 
uma complicação depois da alta. Se ele não pode ir ao 
(nosso) hospital no meio da noite, acaba indo para outra 
emergência, que talvez não tenha gente treinada para 
atender a certas coisas. 

“É com satisfação que percebo 
que estamos virando uma página. 
Estamos com uma página em 
branco a escrever como o sol que 
nasce no dia seguinte. Queremos 
vislumbrar novos caminhos”, 
saudou o vice-reitor Antônio Ledo, 
o novo dirigente do HUCFF. 

“E agora, José?”
“E aqui estou com essa enorme 

responsabilidade, que foi aumen-
tada pela vitória de mais do triplo 
de votos do outro candidato e por 
ter ganhado em todas as catego-
rias. Esse resultado nos enche de 
responsabilidade e determinação 
de darmos o melhor para esse hos-
pital”, discursou Eduardo Côrtes.

Ele reafirmou posições que 
sempre defendeu na luta contra a 
Ebserh, como a que a UFRJ é capaz 
de se autogerir, inclusive seus hos-
pitais, e que não vê como solução 
para os problemas do hospital a 
adoção da Ebserh. 

Mas o diretor concorda que 
os problemas do HUCFF são 
enormes. “A lista de dificuldades 
é quase interminável”, disse, 
afirmando, no entanto, que a 
disposição de ajudar foi mani-
festada por muitos profissionais 

durante visitas que fez a vários 
setores. “Isso prova que querem, 
sim, um hospital de excelência, 
apesar de todo o desânimo ou de 
uma quase depressão institucio-
nal”, ressaltou Côrtes.

Citando Carlos Drummond 
de Andrade numa reflexão sobre 
o momento que vivia, perguntou 
para si mesmo: “A festa acabou, a 
luz apagou, o povo sumiu e a noite 
esfriou. E agora, José?”. Ele mesmo 
respondeu: “Nós vamos reagir. Não 
vai acabar assim. Vamos arregaçar 
as mangas e enfrentar o que for ne-
cessário”, sendo aplaudido de pé.

No mesmo barco
O reitor Carlos Levi reconhe-

ceu que, em relação à Ebserh,  
defendeu posição contrária a 
Eduardo Côrtes, mas destacou 
a tolerância generosa do novo 
diretor nas discussões sobre o 
tema e sua competência para 
ouvir e se fazer ouvir: “Acredito 
que essas suas qualidades o 
ajudarão bastante a enfrentar 
as dificuldades e as adversida-
des que sabemos estão a lhe 
aguardar neste cenário”.  E 
acrescentou: “Estaremos juntos 
no mesmo barco”.

COMUNIDADE universitária presente à posse REITOR Carlos Levi e Eduardo Côrtes

Fotos: Renan Silva

SINTUFRJ presente à solenidade 
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CATEGORIA EM LUTA

ão logo tomou conhe-
cimento que o diretor 
do Instituto de Pueri-

cultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG), Edmilson 
Migowski, em meio ao recesso 
das festas de fim de ano, envia-
ra comunicado à comunidade 
informando que a partir de se-
gunda-feira, 6 de janeiro, seria 
adotado o ponto eletrônico na 
unidade, a direção do Sintufrj 
convocou os trabalhadores do 
Instituto para reunião nesse 
mesmo dia. O auditório nobre 
ficou lotado e também esteve 
presente, a pedido do Sindica-
to, o pró-reitor de Pessoal, Ro-
berto Gambine.

Além do ponto eletrônico, 
outra medida de Migowsk in-
dignou a categoria: ele man-
dou para casa 27 trabalhadores 
extraquadro que desempenha-
vam funções administrativas, 
mantendo apenas os da área 
de assistência.

Sintufrj mobiliza e susta golpe do diretor do IPPMG 
No recesso, Migowski dispensou extraquadro e anunciou o ponto eletrônico 

No dia seguinte, 7 de janeiro, 
o Sintufrj (representado pelos 
coordenadores Francisco de As-
sis, Aluizio Paulino e Rubens de 
Morais), a comissão de represen-
tantes do IPPMG (formada por 
Wander Araújo, Gerly Miceli e 
Geisa de Souza) e o colaborador 
sindical Luciano do Nascimento 
se reuniram com representantes 
da Reitoria, cumprindo a deci-
são da reunião do dia anterior.

A comitiva foi recebida pelo 
vice-reitor Antônio Ledo (o reitor 
Carlos Levi estava viajando), pela 
chefe de gabinete, Ângela Uller,  
pelo pró-reitor de Pessoal, Roberto 
Gambine, e pela decana do Centro 
de Ciências da Saúde, Maria Fer-
nanda Quintela.

O coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis cobrou uma po-
sição da Reitoria sobre a dispensa 
dos extraquadro. Os presentes pon-
deraram que o diretor do IPPMG ao 
mandar os trabalhadores para casa 
e informar que assinaria a folha de 
pagamento somente dos profissio-
nais da área assistencial, isto signifi-

O coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis as-
sumiu a mesa da reunião, que 
tinha como objetivo apontar 
alternativas para o conflito in-
terno, que se agravou com os 
encaminhamentos do diretor. 
Depois de uma longa discus-
são, os trabalhadores decidi-
ram ir à Reitoria.

Estas foram as decisões 
aprovadas na reunião:

Sobre os extraquadro
– Defesa da realização de con-

curso público.
– Defesa de que as decisões 

sobre os extraquadro deverão ser 
tomadas de forma coletiva. 

– Que o pagamento de salário 
dos extraquadro seja referendado pelo 
Complexo Hospitalar e pela Reitoria. 

– Que a situação dos extra-
quadro será tratada em audiência 
com o reitor. 

– Criação de uma comissão 
formada por seis trabalhadores do 
IPPMG e um representante do Sin-
dicato dos Médicos do Rio de Janeiro.

Sobre o ponto eletrônico 
– O Sintufrj, através da sua as-

sessoria jurídica, irá se inserir na ação 
judicial que determina a implantação 

do ponto eletrônico no IPPMG. 
– A entidade consultará o Tri-

bunal Regional Federal para verifi-
car a extensão da medida judicial.

T

Reitoria garante que buscará soluções

cava, na prática, demissão. 
“São pais de família, trabalham 

na unidade há bastante tempo. 
Isso é extremamente complicado”, 
afirmou Francisco de Assis, que in-
formou à Reitoria qual era a reivin-
dicação do Sintufrj em relação aos 
extraquadro:  “retorno deles a seus 
postos de trabalho até que haja uma 
definição sobre a realização de con-
cursos. Portanto, que fosse buscada 
uma solução mais humanizada 
que permitisse a permanência deles 
na unidade durante esse período de 
transição, e, naturalmente, com o 
devido pagamento de salários”.

Sobre o ponto eletrônico, o diri-
gente sindical expôs à Reitoria a de-
cisão da reunião der segunda-feira, 
dia 6, no IPPMG: o Sindicato deveria 
ser inserido no processo como assis-
tente da UFRJ na defesa da categoria.

A integrante da comissão de fun-
cionários do IPPMG, Gerly Miceli, fez 
uma explanação sobre a possibilida-
de de o Complexo Hospitalar tam-
bém assinar a folha de pagamento 
dos extraquadro: “Os trabalhadores 
sabem que o concurso público é 

inevitável, mas precisamos dar um 
pouco mais de fôlego a eles. O Sin-
dicato vai ajudá-los a participar do 
concurso, mas neste momento a 
gente pede à Reitoria que solucione 
a situação desses 27 trabalhadores. 
E quanto ao ponto eletrônico, pedi-
mos que o Sindicato entre no pro-
cesso como assistente”.

Retaliação, não
“Queremos entendimento, 

construir juntos, e o diálogo é 
um grande elemento para isso”, 
disse Wander Araújo, também 
da comissão de funcionários do 
IPPMG. Ele relatou, lamentando, 
que o diretor da unidade, durante a 
reunião na segunda-feira, dia 6, foi 
rude com uma médica do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Fi-
lho e com outros trabalhadores pre-
sentes, mas quando foi interpelado 
por um servidor também de forma 
rude, ele se retirou do auditório e pôs 
o trabalhador à disposição. 

Francisco de Assis alertou que 
era inaceitável uma retaliação 
desta dimensão, travestida de pu-

nição administrativa, e lembrou 
que a reunião  era um fórum de 
trabalhadores.

Decisões
Antônio Ledo enfatizou a im-

portância do diálogo. O pró-reitor 
de Pessoal sugeriu a criação de um 
instrumento que desse a todos – Rei-
toria e diretores dos hospitais – res-
ponsabilidade conjunta na assinatu-
ra da folha dos extraquadro.

Segundo Roberto Gambine, 
a juíza responsável pela ação do 
Ministério Público contra a UFRJ 
pediu o levantamento da situação 
dos extraquadro e do impacto de 
sua saída com a perspectiva de 
defender a universidade, porque 
não se poderia de outra uma hora 
para outra dispensar os trabalha-
dores em virtude do impacto que 
ocorreria na assistência.

Gambine comprometeu-se a 
conversar com os diretores das 
unidades para buscar instru-
mentos de compartilhamento 
das decisões e responsabilidades.

Francisco de Assis sugeriu a 

busca de soluções via Comple-
xo Hospitalar e a elaboração de 
um contrato coletivo para vigo-
rar para o grupo no período de 
transição (até a realização de 
concurso). Gambine acrescen-
tou que poderia ser um contra-
to temporário.

Ponto eletrônico
Quanto ao ponto eletrônico, 

Gambine alertou que a implantação 
do dispositivo de controle de entrada 
e saída dos trabalhadores não pode-
ria se dar em partes dentro de setores. 
A decana do CCS, Maria Fernanda, 
sugeriu que, diante da necessidade 
de implementação da decisão judi-
cial, fosse construído um plano em 
conjunto: com a participação dos 
trabalhadores, seus representantes, 
diretores e chefes de serviço.

“Não vamos discutir nes-
te momento se defendemos ou 
não (o ponto eletrônico). O que 
está em questão é que temos 
que responder a uma sentença 
(judicial). Então, temos que 
sentar coletivamente e cons-
truir esse plano e mostrar que 
há intenção de fazê-lo da forma 
mais correta”, disse.

Gambine informou que res-
ponderia ao memorando enviado 
pelo diretor do IPPMG (que infor-
mava a implantação do ponto) 
pedindo que, antes da implanta-
ção parcial ou localizada, cada se-
tor apresentasse seu plano de con-
trole, discutido de forma coletiva, e 
que isso seria levado à Justiça.

REUNIÃO convocada pelo Sintufrj: Jorge Darze, Migowski, Francisco Carlos, Francisco de 
Assis, Roberto Gambine e o advogado do Sindicato, Alexandre Fecher

APREENSIVOS, 
os funcionários do 
IPPMG lotaram o 
auditório nobre da 
unidade atendendo 
ao chamado do 
Sindicato

DIRIGENTES do Sintufrj, apoiador e a comissão de funcionários do IPPMG discutem soluções para a crise instaurada pelo 
diretor da unidade com o vice-reitor, o pró-reitor de Pessoal, a chefe de gabinete do reitor, a decana do CCS

Fotos: Renan Silva
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MOVIMENTO dos sindicatos e dos estudantes barrou golpe na UniRio

CATEGORIA EM LUTA

Migowski é desmascarado pela categoria
Sintufrj e comissão de funcionários não são convidados para participar da mesa de reunião convocada por Edimilson Migowski, que, mesmo sabendo da audiência com a 
Reitoria, ainda tenta manter suas decisões arbitrárias e isoladas. Mas é flagrado pelo Sindicato, que evita o ponto eletrônico e a dispensa de extraquadro  

s representantes do Sintufrj 
e a comissão de funcioná-
rios saíram da audiência 

com a Reitoria direto para a 
reunião convocada pelo diretor 
do IPPMG, Edimilson Migowski. 
Eles chegaram no momento em 
que o diretor informava aos tra-
balhadores que pessoas ligadas 
as áreas-fim tinham sua “ação 
assegurada” e que não precisa-
vam se preocupar. Mas quanto 

ao grupo da área administrativa 
que ele havia decidido liberar, 
no seu entendimento a folha de 
pagamento desses profissionais 
não deveria ser assinada.

Mas a reunião passou a ter 
outro viés com os informes dados 
pelo  coordenador-geral do Sintu-
frj e pela comissão de funcioná-
rios sobre o que foi discutido com 
a Reitoria. E Migowski não teve 
outra saída senão sorrir amarelo.

Entrevista com Edimilson Migowski
Jornal do Sintufrj: A 

Reitoria garantiu que o processo de 
substituição dos extraquadro não 
se daria de uma hora para outra 
a partir de janeiro, então por que 
o senhor se precipitou?

Diretor: Porque o pró-reitor 
de Planejamento, Desenvolvimen-

to e Finanças, Carlos Rangel, disse 
que não iria mais pagar. O pessoal 
extraquadro recebeu no início de 
janeiro, e o próximo pagamento 
quem teria que ordenar era eu. 
Se o Tribunal de Contas da União 
impede o pró-reitor de pagar, 
ele pegaria o recurso, transferia 

para minha unidade e eu, como 
ordenador de despesa, autorizo o 
pagamento?

O coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis lembrou a 
decisão da reunião em que a 
Reitoria reconheceu que isso 
deveria ser rediscutido. 

Diretor: “Neste caso, volta 
tudo como era antes”, garantiu o 
diretor, explicando que decidiu não 
assinar a folha dos extraquadro 
porque consultou o Ministério 
Púbico e os advogados internos da 
UFRJ e fora aconselhado por todos 
a não assinar.

NÃO PASSARÁ

om o objetivo de aprovar a qualquer 
custo a entrega da gestão do Hos-
pital Universitário Gaffrée e Guinle 

(HUGG) à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), o reitor Luiz Pedro 
San Gil Jutuca tentou, no dia 16 de dezem-
bro, instalar o que os estudantes denomi-
naram de “Consuni de Natal!”. 

Mas a forte mobilização de estudantes, 
docentes e técnicos-administrativos, inclusive 
de outras universidades federais do Estado do 
Rio de Janeiro, e de representantes de entidades 
representativas dos movimentos estudantis e de 
servidores, não permitiu que o golpe se concre-
tizasse. Parte da direção executiva do Sintufrj e 
da Fasubra estava lá, ao lado de dirigentes da 
Adufrj, do Andes-SN e do DCE Mário Prata. 

O ato no Conselho Universitário da 
UniRio foi convocado pela Frente Nacional 
contra a Privatização da Saúde.

Recuo obrigatório
Com palavras de ordem contra a Ebserh 

e em defesa da autonomia universitária, os 
manifestantes ocuparam a sala do Conselho 
Universitário, criando dificuldades para o 
reitor abrir a sessão. Depois de mais de uma 
hora e das ponderações de diretores do Sin-
tufrj e da Adufrj, que apontavam a inviabi-
lidade daquele Consuni, Jutuca entregou os 
pontos e adiou a sessão. 

Os movimentos reivindicaram que a pró-
xima sessão fosse realizada em março de 2014. 
Questionado pela reportagem do Jornal do Sin-
tufrj, o reitor preferiu não estimar uma data. 

Mobilização impede votação da Ebserh na UniRio

Por conta disso, muitos temiam que a sessão 
fosse convocada repentinamente ou realizada 
a portas fechadas, como chegaram a sugerir 
conselheiros favoráveis à Ebserh.

Manter a mobilização
Os manifestantes comemoraram a 

vitória e realizaram uma plenária de 
avaliação, que teve como centro a neces-
sidade de se manter a mobilização para 
impedir qualquer tentativa de golpe.

Representando a Fasubra, o coordenador-
geral do Sintufrj Francisco de Assis reconheceu 
que, diante de um colegiado que não repre-
senta de fato os três segmentos, só existe uma 
maneira de barrar a Ebserh: com mobilização 
e unidade, conforme ocorreu na UFRJ. O diri-

gente sindical lembrou que a Fasubra apresen-
tou uma proposta para os hospitais universitá-
rios que ajudou a balizar a proposta alternativa 
levada ao Conselho Universitário.

Francisco Carlos, coordenador de Co-
municação do Sintufrj, propôs que, em prol 
da unidade, as diferenças partidárias no mo-
vimento político-sindical das universidades 
federais devam ser relevadas. Ele sugeriu a 
realização de uma plenária dos movimentos 
para organizar a mobilização na UniRio.

Palavras de ordem
“Reitor golpista. Não vale um real. Marcou 

o Consuni na época do Natal”; “Jutuca, olha o 
que a gente quer, investir no HU e esquecer a 
Ebserh”. Estas foram algumas das palavras de 

ordem que os manifestantes entoaram.
“Democracia!”, gritou um conselhei-

ro irritado com o ato. “Democracia não 
é, no apagar das luzes, num “Consuni de 
Natal”, se aprovar a privatização do HU”, 
revidou um estudante, insistindo que de-
mocracia seria, isso sim, a realização de 
um plebiscito na comunidade. 

Camila Damasceno, estudante de Medi-
cina da UnB, assim como fez no Consuni da 
UFRJ, relatou a triste experiência que vive o 
hospital local, após aprovada a adesão à Eb-
serh, cujos dirigentes romperam todos os acor-
dos de participação dos segmentos na gestão. 
Mas conselheiros pró-empresa tentavam aos 
berros evitar o seu dramático relato.

Clara Sartori, do DCE local, comemorou a 
vitória, mas ressaltou que o reitor não se com-
prometeu com a realização da sessão do Con-
suni em março de 2014 . Ela denunciou que 
a prioridade do movimento é a reabertura do 
hospital, hoje com 70% dos serviços suspensos: 
“O reitor saiu daqui dizendo que ia fechar o in-
ternato. A gente não vai parar de lutar”.

“Em nome da AsuniRio, queremos 
agradecer aos companheiros (de outras en-
tidades, como Sintufrj) que aqui estiveram, 
contribuindo com nossa luta. A Ebserh não 
passará”, agradeceu o representante da as-
sociação dos servidores Wilson Ferreira.

Os representantes discentes lembra-
ram que, assim como na UFRJ, os três 
segmentos se organizaram numa comis-
são, que formulou uma proposta com al-
ternativas concretas à Ebserh.

O Fotos: Renan Silva

C

Jornal do Sintufrj: O se-
nhor aceitará a alternativa definida 
na audiência com a Reitoria em 
relação ao ponto eletrônico?

Diretor: Se a Procuradoria 
me der apoio nesta decisão, não 
tem por que não. Vou seguir o 
caminho da Procuradoria.

COORDENADOR- 
GERAL do Sintufrj 

Francisco de Assis, 
ao dar os informes 
sobre a audiência 

com a Reitoria, põe 
um ponto final no 

teatro terrorista do 
diretor do IPPMG

Na sexta-feira, 10, a Reitoria 
anunciou que se reuniria com os 

Reunião marcada diretores dos hospitais para 
discutir estratégias de contra-
tação de pessoal extraquadro 

para as áreas administrativas. 

Mas, no dia 8, o vice-reitor 
Antônio Ledo, a pró-reitora de 
Gestão e Governança, Aracé-
li Cristina, a chefe de gabinete 

Ângela Uller e a decana do CCS 
Maria Fernanda Quintela realiza-
ram reunião prévia com o diretor 
do IPPMG, o diretor do HUCFF, 

Eduardo Côrtes, e o vice-diretor 
do Ipub, Márcio Amaral, para 
atualização das informações so-
bre os extraquadro. 
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Cultura e Lazer
Atividades como o Arraiá do Sintufrj integraram os trabalhadores.
Celebração dos 20 anos da Oficina de Dança do Sintufrj.

Fotos: Renan Silva

Nove alunos do curso de inglês 
instrumental do Sintufrj foram 
aprovados em mestrados em 2013, 
entre técnicos-administrativos e 
dependentes de sindicalizados. 
Conforme os alunos do curso reco-
nhecem, o ensino do idioma com 
empenho e competência foi decisi-
vo para essa conquista pessoal.   

O ensino de língua instrumen-
tal foi implantado pelo Sintufrj 
em 2012 e faz parte da evolução 
natural do projeto de educação 
da entidade voltado para os traba-
lhadores técnico-administrativos e 
seus dependentes, que se materia-
lizou há 27 anos com o Curso Pré-
Vestibular (CPV).

Como ocorreu no ano anterior, 
em 2013 a procura pelo curso foi 
grande e a Coordenação de Educa-
ção, Cultura e Formação Sindical 
conseguiu com a direção do IFCS 
mais uma sala de aula para mon-
tar duas turmas: inglês 1 e inglês 
2, o que facilitou o trabalho da 
professora   Sandra Bragatto. As 
aulas são ministradas às segundas 
e sextas-feiras, das 18h às 19h40, 
no IFCS, no Largo de São Francis-
co, Centro da Cidade.  

O curso capacita para leitura 
de texto acadêmico por meio do 
estudo de tópicos gramaticais e da 
utilização de técnicas diversas de 
leitura. As provas de conhecimen-
to de língua estrangeira que com-
põem os processos seletivos para 
os cursos de mestrado e doutorado 
testam, em geral, as habilidades 
de leitura e interpretação de tex-
tos. Em muitos casos é permitido 
o uso do dicionário, e na grande 
maioria as respostas são dadas na 
língua portuguesa. Há provas em 
que é solicitada a tradução de tre-
chos de um texto.

Qualificação é uma conquista
O Plano de Carreira dos Car-

gos Técnicos-Administrativos em 
Educação (PCCTAE), conquistado 
em 2005 – embora esteja longe do 
ideal de carreira idealizado pela 
categoria –, se diferencia dos de-
mais planos de cargos e salários 
aplicados à administração pública 
por trazer em seu bojo não só uma 
tabela remuneratória, mas, prin-
cipalmente, elementos de gestão 
institucional e conceitos inovado-
res, rompendo com a mesmice na 
gestão pública, além da defesa de 

Inglês instrumental do Sintufrj 
garante vaga em mestrado

uma política de Estado.
O PCCTAE propõe o desenvolvi-

mento dos trabalhadores vinculado 
ao desenvolvimento institucional, 
reconhecendo e fortalecendo a ação 
desses no processo educacional. Re-
quer, para tanto, a implantação de 
um plano de desenvolvimento ins-
titucional e um plano de desenvol-
vimento dos integrantes da carreira, 
obrigando o Estado, na perspectiva 
de garantir um serviço de qualidade 
à população, a capacitar e qualifi-
car a categoria. 

Um dos ganhos da greve de 
2012 foi termos conseguido que o 
governo reconhecesse a educação 
formal superior ao exigido para o 
cargo para todas as classes, de A a 
E, e aumentarmos e ampliarmos 
os percentuais de incentivo. Temos 
agora percentuais para ensino 
fundamental completo, ensino 
médio completo, ensino médio 
profissionalizante ou ensino 
médio com curso técnico com-
pleto, curso de graduação com-
pleto, especialização superior 

ou igual a 360 horas, mestrado 
ou título de educação formal de 
maior grau, doutorado. O incen-
tivo beneficia também os apo-
sentados que não apresentaram 
certificados. Os percentuais estão 
valendo desde janeiro de 2013. 

Portanto, estudar e se qualifi-
car é a palavra de ordem da nova 
carreira. Aproveitem os cursos ofe-
recidos pelo Sintufrj. O CPV, por 
exemplo, e o Curso Pré-Universi-
tário Samora Machel, parceiro do 
Sintufrj, preparam para as provas 
do Enem, e os aprovados obtêm o 
diploma de segundo grau. O inglês 
instrumental habilita para os exa-
mes obrigatórios de ingresso ao 
mestrado e doutorado. 

“Nosso objetivo é apoiar os 
anseios dos trabalhadores que 
buscam a qualificação dentro da 
nova carreira. Vamos estar sem-
pre atentos para criar cursos e/ou 
fechar parcerias com os melhores 
para atender bem a categoria e 
seus dependentes”, afirmou a co-
ordenadora de Educação, Cultura 

e Formação Sindical, Ana Célia.  

Marilene Pereira, técnica-admi-
nistrativa, aluna de 2012 e 2013

“Sempre fui muito ruim em 
inglês, desde os tempos de escola. 
Fiz o curso da Codep (PR-4), mas 
não consegui fechar a conversa-
ção. Como pretendo ingressar no 
mestrado, a oportunidade oferecida 
pelo Sintufrj com o curso de inglês 
instrumental me fez ter um novo 
olhar sobre a matéria, e a cada 
dia fico mais confiante. Principal-
mente por estar compartilhando da 
vitória dos meus colegas, que supe-
raram as mesmas dificuldades que 
as minhas. Os fatores principais que 
promovem o crescimento dos alu-
nos do curso são a competência e 
o comprometimento da educadora 
Sandra Bragatto, que consegue fa-
zer nossa vontade transformar-se 
em sucesso.”

Johson Bras da Silva, do Iesc, 
ex-aluno do CPV

“O curso tem a mesma quali-

dade e excelência do CPV: dedica-
ção dos professores, clima cordial 
e muito esforço de todos os alu-
nos. Por isso as boas notícias são 
esperadas, e sempre muito bem-
vindas. A principal garantia de 
sucesso, na minha opinião, é que 
os textos estudados têm os mesmos 
formatos daqueles aplicados nas 
diversas provas de mestrado das 
melhores instituições públicas de 
ensino superior. Além de aprender 
a ler e interpretar, os alunos apren-
dem estratégias de como fazer 
uma prova, desde a administração 
do tempo até a forma de aborda-
gem das questões, assim como a 
gramática e o vocabulário, sempre 
analisados dentro de um contexto 
maior, verificando a correlação 
entre os termos. Só poderia dar 
certo! Fiz a prova do mestrado da 
Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca e obtive um exce-
lente resultado: nota 8! Acho que o 
Sindicato deveria investir também 
na preparação para as provas espe-
cíficas. Parabéns a todos.”

PROFESSORA Sandra Bragatto, coordenadora sindical Ana Célia e a coordenadora pedagógica do CPV, Maxlene Pinheiro
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ALUNOS do inglês instrumental, professora e coordenadoras: Janice Lira, Cândida, Sandra Bragatto (professora), Francisco, Marilene, Anderson, Maria 
dos Anjos, Luiz Claudio, Beatriz, Denise Finamore, Rosimar, Ana Célia (coordenadora do Sintufrj) e Maxlene Pinheiro (coordenadora pedagógica do CPV)

Rosimar Souza dos Santos Bor-
ges, NEPP-DH/CFCH

“O curso de inglês do Sindicado 
contribuiu positivamente para minha 
aprovação no exame de proficiência 
Tese Prime (Ciências Biológicas). 
Antes de participar deste curso, já ha-
via tentado outros exames, sem obter 
êxito. Agradeço à professora Sandra 
pelos ensinamentos, motivação e por 
acreditar na importância deste curso 
para os servidores.” 

Rosimar foi aprovada no mestrado 
semi presencial em uma instituição de 
ensino superior do Rio Grande do Sul.

Tese Prime – É um sistema de 
avaliação linguística aplicada na 
maioria dos programas de mestrado 
da área biomédica.

Maria dos Anjos da Silva, do 
HUCFF, passou no Tese Prime (Ciên-
cias Biológicas) para mestrado na Fa-
culdade de Medicina da UFRJ. 

Andrea de Albuquerque Trin-
dade, do HUCFF,  foi aprovada no 
mestrado em Serviço Social da Uerj.

Beatriz Emilião Araújo, paisa-
gista da Prefeitura Universitária

“O mestrado que estou fazendo 
é o Profissional em Arquitetura Pai-
sagística. Não tive prova de inglês, 
mas precisei comprovar que estudava 
inglês. Trabalho da Prefeitura Univer-
sitária (Assessoria de Projetos/Setor de 
Paisagismo), tenho 24 anos de UFRJ e 
esperava que abrisse um mestrado na 
minha área.

Apesar de não ter feito prova, eu 
tenho que ler vários texto e livros em 
inglês. O curso tem me ajudado a tra-
duzir expressões e palavras próprias da 

profissão. Estando eu agora na fase 
de escrever a minha tese, ele vai me 
ajudar a diversificar a minha leitura 
e a fazer resumos em inglês. O curso 
é um suporte muito importante para 
que os servidores possam se qualificar 
e obter melhores salários.”

Blanca Jimenez Berruezo (de-
pendente)  

“O curso proporciona uma ótima 
base para os que querem melhorar sua 
formação acadêmica com um progra-
ma de pós-graduação. Mas, ao meu 
ver, o que torna o curso realmente im-
portante é o incentivo dado aos alunos 
para retomar os estudos. A competência 
e o cuidado com que a professora San-
dra direciona a aula faz toda a diferen-
ça. Sempre incentivando e buscando 
a participação de todos, faz com que 
aqueles que, como eu, estavam afas-
tados há muitos anos das salas de aula 
consigam quebrar o bloqueio de reco-
meçar, que nem sempre é fácil.”

Luiz Claudio Medeiros Pereira, 
desenhista industrial da Prefeitura 
Universitária

“O curso me prepara para meus 
objetivos. A necessidade dos funcio-
nários de alcançar uma melhor 
condição funcional, tendo poucos 
recursos e energia vital (muitos 
com 45 anos ou mais), para voltar 
aos bancos de estudo, faz deste pro-
jeto do Sintufrj  uma motivação a 
mais para retomarmos os estudos e 
ganharmos novas perspectivas na 
carreira e para a aposentadoria. O 
método e as estratégias para sermos 
bem-sucedidos nas provas são de 
uma simplicidade e eficiência que 
uma pessoa da área de Educação 
saberia melhor explanar, mas como 

aluno me atendem plenamente.”
 
Maria Glória Costa Pereira, do 

HUCFF, ex-aluna do CPV
“Graças a Deus somos funcioná-

rios da UFRJ e filiados ao Sintufrj, que, 
exercendo o seu papel de representan-
te dos funcionários, tem prestigiado 
o curso de inglês instrumental e nos 
dado chance de vencer mais essa ba-
talha. Queremos mostrar aos nossos 
colegas de trabalho que vale a pena 
ser sindicalizado, pois o Sintufrj tem 
correspondido aos nossos interesses. 
Na verdade, o Sintufrj tem sido pon-
te para o nosso sucesso profissional. 
Finalizo com o meu mais profundo 
agradecimento à professora Sandra e 
a todos os professores do Sintufrj.”

Francisco das Chagas Sena, vi-
gilante e ex-aluno do CPV

“Gostaria de agradecer o em-
penho e a dedicação da professora  
Sandra Bragatto, que não mediu 
esforços para o bom aproveitamento 
do tempo, do espaço e do material dis-
ponibilizado para o grupo. Agradecer 
também o coleguismo da turma que 
ajudou a superar obstáculos como: 
horário, dia e local difíceis (6ª-feira  
às 18h). Neste sentido, gostaria de 
sugerir o período da manhã, de prefe-
rência no Fundão. Mas caso isso não 
seja possível, que seja mesmo no IFCS, 
mas na parte da manhã, período em 
que o trabalhador está há anos, habi-
tuado nas lutas por suas conquistas 
pessoais e coletivas.”

Denise Finamore, bióloga da 
Maternidade Escola

“Vários amigos foram aprovados 
na prova de inglês para o mestrado e 
com certeza muitos outros também 

serão, pois o curso tem uma dinâmica 
diferenciada, além de termos uma ex-
celente professora. A Sandra Bragatto 
é muito qualificada, e não falo só do 
conhecimento da língua estrangeira, 
mas também da didática e de como 
ela consegue nos manter interessados, 
mesmo diante das dificuldades, pois 
somos trabalhadores, temos nossas 
famílias e muitas outras coisas que 
poderiam nos desanimar. Mas como 
criamos uma “fórmula infalível”: 
bom vínculo de amizade e de interesse 
comum, é difícil não dar certo! Desejo 
que o curso continue, pois muitos fru-
tos serão colhidos.”

Anderson do Espírito Santos 
da Silva, 32 anos, técnico em as-
suntos educacionais do Instituto de 
Microbiologia Paulo de Goés, cursou 
o inglês instrumental avançado em 
2013 e tentou o mestrado na sua área 
de formação, que é informática, no 
Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e 
Pesquisas Computacionais (ex-NCE). 
“O curso de inglês instrumental no 
Sintufrj me possibilitou traduzir sem 
perder a essência, me garantiu um 
olhar técnico sobre o texto”, justificou 
o técnico-administrativo sua predile-
ção pelo curso.

Marcio Borges da Silva (depen-
dente), 39 anos, formado em Ciências 
Contábeis, entrou no curso em 2013 e 
vai continuar este ano, quando dispu-
tará uma vaga em mestrado. “O bom 
do curso do Sintufrj é ser uma turma 
coesa, onde a troca de experiências 
ocorre naturalmente e a professora 
valoriza a interação entre os alunos. 
“Agradeço à professora Sandra pela 
atenção, carinho e confiança que 
sempre depositou na turma e ao Sin-

dicato pela visão futurista em relação 
aos servidores da UFRJ e seus depen-
dentes”, acrescentou.

    
Marilene Pereira, 46 anos, di-

retora administrativa do Instituto de 
Doenças do Tórax (IDT). “Como já 
fiz muitos cursos de inglês, vim ver 
se o instrumental me ajudava para 
tentar o mestrado em administração 
pública. E acertei, pois o curso nos dá 
foco. Fiz os trabalhos, criei confian-
ça”, afirma a técnica-administrativa, 
com 26 anos de universidade.

Janice Lira, 53 anos, 34 dos 
quais passados na UFRJ, formada 
e pós-graduada em Psicologia, fre-
quenta o curso desde 2012 e mesmo 
sendo aprovada este ano no mestrado, 
pretende prosseguir com as aulas de 
inglês instrumental. “Vou fazer na 
área de saúde, o projeto está pronto, 
mas quero entrar para passar. Tudo 
tem que ser no meu tempo”, avisa a 
técnica-administrativa do HU.  

Selma Ribeiro Farias, vigilante, 
foi aprovada na prova de inglês para 
o mestrado em Políticas Públicas, 
Estratégias e Desenvolvimento na Fa-
culdade de Economia da UFRJ, e em 
todas as provas para o mestrado em 
Ciências da Educação, na Universida-
de Aberta do Brasil.

Cândida Maria de Souza, do HU-
CFF, foi aprovada para o mestrado em 
Reabilitação, na Unisuam.

Uma técnica-administrativa do 
IFCS (ela pediu para não ser identi-
ficada pelo nome) foi aprovada no 
mestrado em Biblioteconomia na 
UniRio. 

Fotos: Renan Silva
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o debate “Cor e classe 
na sociedade brasileira: 
o desafio teórico e prá-

tico dos movimentos sociais”, 
o coordenador de Comuni-
cação do Sintufrj, Francisco 
Carlos, denunciou o racismo 
existente dentro das institui-
ções públicas, dando como 
exemplo a UFRJ, por tratar de 
forma diferenciada determi-
nados grupos em função de 
suas características físicas ou 
culturais. “Nós percebemos a 
dificuldade dos negros e das 
negras em evoluir nos diver-
sos cargos dentro da univer-
sidade”, declarou o dirigente. 

O debate foi promovido 
pelo Laboratório de Análises 
Econômicas, Históricas, So-
ciais e Estatísticas das Relações 
Raciais (Laeser), dia 4 de de-
zembro, no auditório da Esco-
la de Serviço Social, na Praia 
Vermelha, que também teve 
como participantes a Adufrj e o 
DCE Mário Prata. O mediador 
do debate foi o coordenador do 
Laeser e professor do Instituto 
de Economia, Marcelo Paixão. 
Além de Francisco Carlos, pelo 
Sintufrj, foram palestrantes as 
professoras Francilene Cardoso 
(Biblioteconomia/UFRJ), pela 
Adufrj, e a estudante Lilian 
Barbosa, pelo DCE Mário Prata. 

 
Mensagem à categoria
Após o debate houve o lan-

çamento dos livros de Marcelo 
Paixão na livraria da Editora 
da UFRJ: A lenda da moder-
nidade encantada: por uma 
crítica ao pensamento so-
cial brasileiro sobre relações 
raciais e projeto de Estado-
Nação (Editora CRV) e 500 
anos de solidão: ensaios so-
bre as desigualdades raciais 
no Brasil (Editora Appris). Em 
entrevista ao Jornal do Sintufrj, 
Marcelo Paixão enviou um re-
cado à categoria:

“Quero deixar uma mensa-
gem aos técnicos em educação 
da UFRJ sobre o significado 
desses livros. Primeiro: é uma 
categoria com uma forte pre-
sença negra, ao contrário das 
demais categorias de estudantes 
e de professores. Eu sei que pro-
duzindo esse trabalho estou pro-
duzindo um diálogo com essa 
categoria da UFRJ. Segundo: 
quero mencionar a importân-
cia de desenvolvermos trabalhos 
como professores universitários, 
como professores do Institu-
to de Economia e não apenas 
pelo fato de ser um professor 

Sintufrj denuncia racismo institucional 
em debate no campus da Praia Vermelha 

afrodescendente. E nesse contexto 
produzirmos uma agenda de pes-
quisa voltada para os interesses da 
população brasileira. Uma agenda 
que acho que deva ser valorizada 
dentro da UFRJ”.

Para falar da importância 
desta agenda, Marcelo Paixão in-
forma que, apesar de a população 
negra no Brasil formar aproxi-
madamente 52% da população, 
os indicadores sociais da popula-
ção negra são usualmente piores 
do que os da população branca. 
“Isso não é produto de outra coi-
sa que não das discriminações 
que vão ocorrendo a cada mo-
mento na vida das pessoas. Então 
esse tipo de agenda não é muito 
comum na nossa universidade, 
nas pesquisas, mas monografias, 
nas teses. Não acho que deva ser 
exclusiva, mas deveria ter um pa-
pel destacado”, observou.

Cotas
Marcelo Paixão teve papel 

de destaque no Conselho Uni-
versitário da UFRJ defendendo a 
implantação de políticas afirma-
tivas. Para ele, os efeitos dessas 
políticas devem ir muito além 
da diversidade do corpo discente: 
“Esperamos que nos próximos 
anos esse aumento do número 
de estudantes entrando aqui na 
UFRJ pelas ações afirmativas 
também se traduza em termos de 
assistência estudantil, na agenda 
acadêmica de pesquisas e tam-
bém em mudanças no mercado 
de trabalho. Porque a cota de 
hoje terá de representar no futuro 
maior número relativo de negros 
médicos, engenheiros, etc., en-
fim, negros ocupando posições 
de destaque. As ações afirmativas 

não são mecanismos para conce-
der favor a estudantes pobres ou 
negros. É mecanismo de mudan-
ças do país como um todo”.

Reitor negro
No debate, Francisco Carlos 

foi o primeiro a falar. Ele defen-
deu a cota racial para o ingresso 
nas instituições públicas e lançou 
a proposta de se discutir a viabili-
dade de um candidato negro para 
a reitoria da UFRJ. “A academia 
não é a academia dos excluídos. 
Não pode ser uma academia de 
cor branca. A academia tem que 
ter a cor negra, porque nós somos 
importantes e fizemos esse país 
crescer. E se essa universidade 
tem melhorado e crescido, tem 
sido pelo trabalho de negros e 
negras”, afirmou o coordenador 
do Sintufrj. “Nós também somos 
atores da transformação e alme-
jamos o poder”, completou.

A professora Francilene Cardoso 
reforçou a desigualdade existente na 
UFRJ, destacando que a universida-
de reflete a realidade da sociedade. 
Segundo ela, a universidade possui 
mais de três mil professores, mas 
existem pouquíssimos negros. E, 
para exemplificar a desigualdade, 
afirmou que “os negros são encon-
trados em funções subalternas”. 
Francilene, que é militante do mo-
vimento Favela Não se Cala, criticou 
as UPPs, avaliando que elas consti-
tuem uma ação para organizar a 
cidade de acordo com “os interesses 
do mercado”.  A professora defendeu 
a ampliação da agenda da luta do 
movimento negro, “dentro de uma 
perspectiva de classe”. Já a estudante 
Lilian Barbosa falou do quadro des-
favorável enfrentado pelos estudan-
tes “pretos e pobres” da UFRJ.

Marcelo Paixão encerrou o 
debate afirmando que se recu-
sava a pensar a agenda da pro-
moção da igualdade racial como 
uma agenda apenas compensa-

tória. “Ela diz respeito aos pro-
jetos futuros da sociedade ao 
qual estamos inseridos. E está 
na hora de iniciarmos um novo 
ciclo”, conclamou.

Fotos: Renan Silva

DEBATEDORES: Francisco Carlos, Marcelo Paixão, Francilene Cardoso e Lilian Barbosa

PÚBLICO interagiu com os palestrantes

GEISA (IPPMG), Francisco Carlos, Marcelo Paixão e o 
coordenador-geral do Sintufrj Celso Procópio

MARCELO Paixão com estudantes e trabalhadores

N
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