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GOVERNO VAI À

Em apenas 18 dias, ataques 
simultâneos em várias áreas. 
É a blitzkrieg bolsonarista

�litzkrieg, ou guerra-relâmpago, 
é uma tática militar que consiste em 
realizar ataques móveis, velozes e 
brutais. Muito utilizada pelo exército 
de Hitler na Segunda Guerra Mun-
dial, o conceito de blitzkrieg parece 
adequado para ilustrar a ofensiva do 
governo Bolsonaro nas mais diversas 
áreas em apenas 18 dias de governo.

A semana começou com o de-
creto que facilita a posse de armas 
–  feito na medida dos interesses 
da “bancada da bala” e da indústria 
de armamentos. A medida extingue 
exigências legais e torna automático 
o direito de possuir até quatro armas 
para qualquer habitante de municí-
pio com mais de 10 homicídios por 
100 mil habitantes, ou seja, 82% da 
população brasileira se encaixa nos 
critérios.

Na prática, o decreto tende a 
diminuir a diferença entre posse e 
porte de arma, gerando um aumento 
significativo de acidentes domésticos 
e de casos de violência com vítimas 
fatais, além de facilitar maior circu-
lação de armas entre organizações 
criminosas e facilitar o armamento 
de milícias e bandos pistoleiros.

Mudando de área, mais con-
fusão: o novo presidente da Funai, 
general Franklimberg de Freitas, é 
pivô de uma das maiores polêmicas da 
semana: nomeado para o cargo pela 
ministra Damares, Franklimberg terá 
de lidar com um projeto de extração 
de ouro na Amazônia envolvendo 
a mineradora canadense Belo Sun 
Mining. O problema é que o general 
era consultor contratado da empresa, 
e atuava no projeto até o final de de-
zembro de 2018. 

Exercendo o mesmo cargo no 
governo Temer, Franklimberg não 
respeitou a necessária quarentena e 
saiu direto da Funai para o conselho 
consultivo da empresa canadense. 
Não é preciso imaginar muito para 
compreender a gravidade dos conflitos 
que se anunciam.

Na educação, o MEC deu o pri-
meiro sinal de como será a sua relação 
com o debate democrático e a autono-
mia: o Instituto Nacional de Educação 
de Surdos (Ines) é a primeira instituição 
federal de ensino a ter o resultado das 
eleições internas desrespeitado pela 
caneta de Ricardo Vélez Rodríguez. O 

MEC ignorou o resultado da consulta 
interna e o compromisso assinado 
pelas chapas de garantir a posse da can-
didatura mais votada e nomeou para a 
direção um candidato derrotado.

Às vésperas da sucessão na Rei-
toria da UFRJ, o episódio do Ines é 
alarmante e pode indicar um novo 
padrão de relação com as Ifes. Quem 
viveu a intervenção que transformou 
Vilhena em reitor, em 1998, tem o 
dever de ficar com a pulga atrás da 
orelha.

Por fim, duas ações que jogam 
lama no compromisso de “combater a 
corrupção”: a primeira é a nomeação 
de Taíse Feijó, funcionária da agência 
AM4Brasil – empresa contratada pela 
campanha de Bolsonaro para trabalhar 
na comunicação e apontada como uma 
das empresas envolvidas no escândalo 
de disparos em massa de fake news. 
Taíse será assessora direta do secretá-
rio geral da Presidência da República, 
Gustavo Bebbiano, presidente nacional 
do PSL. 

A segunda, de gravidade ainda 
maior, é o pedido feito por Flávio 
Bolsonaro de suspensão das investi-

gações envolvendo Fabrício Queiroz, 
suspeito de ser “laranja” de operações 
financeiras da família Bolsonaro. 

O caso Queiroz é hoje o calcanhar 
de aquiles do presidente e do ministro 
Moro: abundam indícios de vazamen-
to de informações sigilosas, a liminar 
concedida pelo ministro Fux é uma ja-
buticaba jurídica – porque um senador 
ainda não empossado não tem direito 
ao foro privilegiado – e o tratamento 
dispensado aos envolvidos impressio-
na pela tolerância incomum.

É urgente que os setores demo-
cráticos da sociedade reconstruam 
capacidade de debater alternativas 
para o país. A artilharia de Bolsonaro 
demonstra um apetite descomunal 
para “eliminar o inimigo” (qualquer um 
que discorde do seu projeto) e avançar 
no desmanche não só de conquistas 
democráticas e de direitos sociais, mas 
das instituições, da razão científica, da 
Constituição de 88 e do patrimônio 
nacional.

O resultado desta ofensiva pode 
ser a completa inviabilização do nosso 
futuro como nação soberana e demo-
crática por décadas.

G U E R R A
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EM FOCO

VIOLÊNCIA. Manifestação contra o aumento das tarifas de ônibus, 
primeiro protesto de rua na era Bolsonaro, foi reprimido com balas 
de borracha e bombas de efeito moral em São Paulo

DARCY Garrido (tio Dadá) JORGE Nelson Carvalho Canedo

Com pesar informamos o falecimento de Darcy Garrido, o tio 
Dadá, aos 93 anos, ocorrido no dia 11 de janeiro. Até 2016, mesmo 
depois de aposentado, ele atuou na Divisão de Gestão Patrimonial da 
PR-6, onde trabalhava desde o fi m da década de 1980. Sua trajetória 
profi ssional na UFRJ começou como administrador do imóvel, situado 
na Rua Luiz de Camões, 68. 

A morte de tio Dadá, como era carinhosamente chamado pelos 
companheiros de trabalho, consternou toda a equipe da Divisão. “Além 
de grande amigo que cativava as pessoas com sua simplicidade, ele 
era um profi ssional dedicado e exigente, que primava pelo zelo com 
a coisa pública. E será sempre lembrado por todos nós”, registraram 
seus colegas de universidade. 

Os servidores da Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento 
e Finanças (PR-3), consternados, informam o falecimento do compa-
nheiro de trabalho Jorge Nelson Carvalho Canedo, ocorrido no dia 11 de 
janeiro. Ele era motorista, e será lembrado pela dedicação, responsabili-
dade e efi ciência na realização do seu trabalho. Durante 40 anos serviu 
à UFRJ. “Canedo foi amigo de todos, sempre prestativo e trabalhador 
incansável. Vai deixar saudades!”, homenageiam seus colegas.  

Obituário

Sindicalizados e dependentes

Serviços e convênios 
oferecidos pelo Sintufrj
Confi ra no site (www.sintufrj.org.br) a lista completa das empresas conveniadas

Nos últimos 25 anos, o 
Sintufrj sempre esteve à frente 
das lutas em defesa da univer-
sidade pública, por melhores 
condições de trabalho e salá-
rio, e para manter e conquistar 
cada vez mais direitos para os 
técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ. 

Além dos ganhos no cam-
po sindical, os trabalhadores 

sindicalizados, assim como 
seus dependentes, dispõem de 
atendimento jurídico nas áreas 
trabalhista e civil, oferecido na 
sede e nas subsedes da entidade, 
e com o Espaço Saúde, que fun-
ciona de segunda a sexta-feira, 
das 6h30 às 18h30h, contam 
com uma completa academia de 
ginástica e terapias alternativas, 
como musculação, jump, gap, 

tae bo, zumba, step, ginástica 
localizada, circuito funcional, 
circuito saúde, atividades 
físicas para grupos especiais, 
pilates, RPG, auriculoterapia, 
drenagem linfática, refl exolo-
gia podal, terapia de gancho 
e terapia de relaxamento com 
pedras quentes e yoga. Mais 
informações pelo telefone (21) 
3194-7123.

  Amil Dental – Informações 
e valores na sede do Sintufrj. 

  Cedom (plano odontológico) 
– Informações e valores na sede 
do Sintufrj.  

Amil Saúde – Tabela dife-
renciada para sindicalizados e de-
pendentes, valores e informações 
no setor de convênios do Sintufrj. 
Telefone: (21) 3194-7102/3194-
7103/3194-7105.

Cemeru (plano de saúde) – 
Informações e valores na sede 
do Sintufrj. 

Golden Cross – Sem 
adesões, exceto para os casos de 
nascimento e matrimônio, que 
a inclusão deverá ocorrer até 30 
dias do evento. 

Unimed – Tabela diferencia-
da para sindicalizados e depen-
dentes, valores e informações na 
sede do Sintufrj. 

Facha: Faculdades Hélio Alon-
so – Desconto de 10% em todos os 
campi. Desconto especial para os 

benefi ciários do convênio Sintufrj: 
para ingresso por vestibular ou Enem 
no primeiro semestre de 2019 (as 
inscrições serão realizadas até o dia 
8 de fevereiro), a Facha oferece 40% 
de desconto durante todo o curso.

Colégio Hélio Alonso –10% 
de desconto. Rua Lucídio Lago, 
427 – Méier. Informações: (21) 
2102-3300. 

Liceu de Artes e Ofícios – 
Ensino médio e profi ssionalizante, 
com descontos de 40% a 50%. Rua 
Frederico Silva, 86 – Praça Onze. 
Informações: (21) 2277-7600.

Santa Mônica Centro Edu-
cacional – Ensino fundamental 
e médio nas unidades Barra da 
Tijuca, Bento Ribeiro, Campo 
Grande, Cascadura, Freguesia, 
Ilha do Governador, Madureira, 
Mangueira, Maricá, Recreio, 
Santa Cruz e Seropédica. Des-
conto de 5% para o tuno da 
manhã e 10% para o turno da 
tarde.

Academia dos Concur-
sos – 20% de desconto. Avenida 
Presidente Vargas, 277 – 2º 
andar – Centro. Informações: 
(21) 2108-0300.

Universidade Estácio de 
Sá – Graduação tradicional: 
descontos de 10% a 20%, exceto 
para os cursos de medicina e 
gastronomia; Graduação tecno-
lógica: desconto de 10%, exceto 
para o curso de gastronomia; 
Pós-graduação lato sensu: des-
conto de 20%, exceto para os 
cursos de endocrinologia, hemo-
terapia, medicina do exercício e 
do esporte, medicina do traba-
lho, medicina intensiva, RPG, 
odontologia, internacional e 
cursos em parceria com a Emerj, 
Acadepol, OAB, Femerj e MBA; 
Cursos de ensino a distância: 
desconto de 20%.

Veja todos os convênios 
em www.sintufrj.org.br

Convênios
Para proporcionar mais benefícios aos sindicalizados e a seus dependentes, o Sintufrj está sempre 

ampliando parcerias com empresas e prestadores de serviços em várias áreas, com destaque para a 
oferta de planos de saúde a custo mais em conta para toda a família. Confi ra a relação dos parceiros:  
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assessoria jurídica do 
Sintufrj já adotou as me-
didas jurídicas cabíveis 

para que a UFRJ providencie, 
imediatamente, o pagamento 
da parcela dos adicionais ocu-
pacionais (insalubridade, peri-
culosidade, irradiação ionizan-
te ou trabalho com substâncias 
radioativas) que não foi paga à 
categoria no salário de dezem-
bro (contracheque de janeiro). 

No dia 11 de janeiro, o 
Sintufrj obteve na Justiça li-
minar garantindo a manu-
tenção dos adicionais. Mas a 
UFRJ não foi notificada a tempo 
para emitir os contracheques 
sem o desconto. Para garantir o 

INSALUBRIDADE

Sintufrj: UFRJ tem que pagar adicionais de dezembro
Liminar do Sindicato garante o pagamento da insalubridade aos trabalhadores da UFRJ

direito dos trabalhadores, a di-
reção sindical tomou a decisão 
de recorrer para que a determi-
nação da Justiça seja respeitada. 
Após despacho pessoal com o 
juiz da ação, a assessoria jurí-
dica aguarda a análise rápida 
da causa.  

A liminar deferida pela 
Justiça no dia 11 de janeiro se 
refere ao mandado de seguran-
ça preventivo impetrado pelo 
Sintufrj que impede o corte do 
pagamento dos adicionais a 
cerca de seis mil trabalhadores 
da UFRJ. 

Após essa decisão liminar, o 
juiz abre prazo para que a uni-
versidade se manifeste, e, poste-

riormente, o Ministério Público 
Federal. Somente após esse trâ-
mite, o juiz novamente se mani-
festará: poderá manter o que já 
decidiu ou revogar a liminar que 
impede o corte remuneratório. 

Caso a segunda hipótese 
ocorra, a assessoria jurídica 
adotará os recursos jurídicos 
disponíveis para fazer valer os 
direitos da categoria, conforme 
fez em relação ao cumprimento 
da liminar pela UFRJ.  

Legítimo direito
No mandado de segurança 

que garantiu a liminar favorável 
aos trabalhadores, a juíza da 30ª 
Vara Federal sustentou a tese do 

Sintufrj de que a categoria não 
poderia ser penalizada pelo fato 
de a administração da universi-
dade não estar aparelhada para 
cumprir, dentro do prazo estipu-
lado, a determinação do governo 
federal de migração dos dados 
dos adicionais do Siapenet (que 
seria desativado) para o novo sis-
tema, o Siape Saúde.

A juíza tomou como base a 
própria justificativa dada pelo 
pró-reitor de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, ao ofício do Sintufrj 
questionando sobre o cumpri-
mento dos prazos de migração 
dos dados estabelecidos pelo 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG), 

atual Ministério da Economia. 
Em sua resposta à entidade, ele 
alegou contar com apenas três 
servidores aptos para executar 
a tarefa de transposição das in-
formações de um sistema para 
o outro. 

O fato é o Ministério da Eco-
nomia tem se esforçado para 
criar dificudades e suspender o 
pagamento dos adicionais.

Em abril de 2018, o governo 
informou à universidade que 
a migração do Siapenet para 
o Siape Saúde deveria ser feita 
até 31 de dezembro. Segundo 
Agnaldo Fernandes, diversas 
vezes a universidade solicitou a 
extensão do prazo ao MPOG. 

A

Museu Nacional inaugura primeira 
exposição após incêndio
O Museu Nacional inau-

gurou na quarta-feira 
16, no Museu da Casa 

da Moeda do Brasil, a primeira 
exposição após o incêndio que 
destruiu sua estrutura e acervo. 
A mostra possui 160 peças do 
projeto Paleoantar – que coleta 
e estuda rochas da Antártica –, 
dentre elas oito que foram en-
contradas nos escombros, além 
de ossos e réplicas feitas por im-
pressão tridimensional de ani-
mais pré-históricos.

Com o nome de “Quando 
Nem Tudo Era Gelo – Novas 
Descobertas no Continente An-
tártico”, a exposição mostra 
uma Antártica diferente dos 
dias atuais, quando possuía 
florestas de cones, fauna, flores 
e um clima mais ameno. Há 
réplicas de um mosassauro e de 

um plesiossauro, além de fósseis 
de répteis, baleias, lagostas, pi-
nha e samambaias. O fragmento 
de osso de pterossauro, o achado 
mais valioso da equipe de pes-
quisadores do Museu, também 
está exposto.

Durante o percurso na expo-
sição é possível ver as ferramen-
tas que os paleontólogos utiliza-
ram durante a expedição, além 
do quadriciclo que os locomoveu 
e as barracas que os abrigaram.

A curadoria é de Juliana 
Sayão, paleontóloga da Uni-
versidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), cedida ao Museu 
Nacional. Ela se emocionou ao 
discursar sobre os meses de pes-
quisa e agradeceu aos colegas o 
trabalho em equipe. “Nada dis-
so seria possível sem o empenho 
de vocês”, disse, dirigindo-se 

aos pesquisadores.
O diretor do Museu Nacio-

nal, Alexander Kellner, e o reitor 
da UFRJ, Roberto Leher, presti-
giaram a abertura da exposição.

 Serviço
“Quando Nem Tudo Era Gelo 

– Novas Descobertas no Conti-
nente Antártico” estará aberta de 
terça-feira a sábado, das 10h às 

16h, e no domingo, das 10h às 
15h, até maio. O Museu da Casa 
da Moeda fica na Praça da Repú-
blica nº 26, Centro, em frente ao 
Campo de Santana.

Foto: Giulia Oliveira

EXPOSIÇÃO atraiu muita gente à Casa da Moeda. No alto, imagens da fauna da antiga Antártica
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área de educação, setor 
estratégico para o país, 
terá no governo Bolsona-

ro o combate ideológico e a de-
fesa do projeto Escola sem Par-
tido, que proíbe professores de 
se manifestarem livremente em 
sala de aula e que discutam, por 
exemplo, questões de gênero. 
As universidades públicas são o 
alvo preferencial. O Jornal do 
Sintufrj ouviu a respeito a pre-
sidenta do Conselho Estadual 
de Educação, Malvina Tuttman, 
que foi reitora da Unirio e presi-
diu o Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

Jornal do Sintufrj – 
Diante do que está sendo anun-
ciado, o que deve preocupar 
mais os setores progressistas da 
educação?

Malvina Tuttman – Es-
pecificamente na educação, o 
atual governo reuniu profis-
sionais com uma forte marca 
conservadora e, em sua maio-
ria, sem experiência na área 
de atuação para a qual foram 
nomeados. A equipe constituí-
da também não apresenta mi-
nimamente um currículo em 
que se possa perceber experi-
ência na área de gestão educa-
cional, especialmente em uma 

‘Precisamos estar cada 
vez mais unidos na defesa 
de uma educação de 
qualidade social’
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ENTREVISTA/ Malvina Tuttman

vertente democrática. Talvez 
tenha sido esse um dos crité-
rios para a sua escolha. Pode-
mos intuir, portanto, algumas 
consequências: a ampliação 
de caminhos para a iniciativa 
privada; o fortalecimento da 
aliança liberalismo e conser-
vadorismo; a tentativa de im-
posição de práticas coercitivas 
da liberdade de expressão nas 
instituições educacionais, ini-
bidoras da reflexão, do pensa-
mento crítico, da evolução da 
humanidade. 

JS – O que a senhora acha 
que pode ocorrer com as univer-
sidades federais? 

MT – Algumas evidências 
já se anunciam, como a ten-
tativa de cercear a liberdade de 
expressão, as formas de finan-
ciamento e a cobrança de pa-
gamento de mensalidades nas 
universidades públicas, o tér-
mino das cotas, a diminuição 
de investimentos em pesquisas 
e em projetos sociais de exten-
são, a interferência na escolha 
do reitor pela comunidade uni-
versitária – são questões que 
trazem insegurança aos profis-
sionais e estudantes.

JS – Professores são acusa-
dos por este governo de transfor-
mar as salas de aula em espaços 

de doutrinação da esquerda. O 
que a senhora acha disso?

MT – A escola é um espa-
ço importante de construção de 
conhecimentos, do desenvolvi-
mento do pensamento científi-
co, da criatividade, de sociali-
zação, de diálogo, onde deve ser 
exercitado o respeito às diferen-
ças, vivenciada a solidariedade, 
confrontados diferentes saberes 
e fazeres. Trabalhar esses as-
pectos seria doutrinação de 
esquerda ou trata-se de desen-
volver ao máximo o potencial 
de humanidade do estudante? 
Cabe outra pergunta: em que 
dados se fundamenta o atual 
governo para fazer tal afirma-
tiva? O resultado das recentes 
eleições no Brasil já derruba 
tal argumento de serem os pro-
fessores doutrinadores. Talvez 
líderes de determinadas seitas 
tenham essa função. Profes-
sores, não. Ao contrário, são 
libertadores!

JS – O projeto Escola sem 
Partido, por ora arquivado,  
deve retornar ao Congresso. 
Quais serão as consequências 
se for aprovado? 

MT – Os frágeis pressupos-
tos do projeto Escola sem Par-
tido estão forjados em forças 
conservadoras que consideram 

valores como a discriminação, 
preconceitos sociais, religiosos, 
de gênero, entre outros, que atin-
gem direitos humanos conquis-
tados mundialmente. Aposta na 
exclusão e no silenciamento, no 
confronto entre família, estudan-
tes e profissionais da educação, 
na quebra da confiança mútua. 
Acredita na metodologia da dela-
ção e do medo. 

Não queremos essa escola 
em nosso país! Escola que se diz 
sem partido tem partido único. 
Queremos a pluralidade. Depo-
sito, ainda, confiança no nosso 
Congresso!

JS – De que forma os educa-
dores que defendem a liberdade 
de pensamento podem respon-
der a tudo isso?

MT – Precisamos estar cada 
vez mais unidos na defesa de uma 
educação de qualidade social. 
Não podemos fechar os olhos 
para as evidências. O momento 
exige ações que vão para além 
da marcação de posições. Acre-
dito ser necessária a ampliação 
de espaços coletivos de discussão, 
respeitando o contraditório, es-
cutando, confrontando, propon-
do ações, incorporando outros 
sujeitos na discussão, inovando, 
reinventando, defendendo a de-
mocracia.

A
Algumas 
evidências já se 
anunciam, como 
a tentativa de 
cercear a liberdade 
de expressão, (...) o 
término das cotas, 
a diminuição de 
investimentos em 
pesquisas e em 
projetos sociais 
de extensão, a 
interferência na 
escolha do reitor 
pela comunidade 
universitária
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