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Golpe, nunca mais!

No dia 31 de março, aniversário do 
golpe militar de 1964, a população – entre 
ela trabalhadores, militantes, sindicalis-
tas, partidos progressistas, movimentos 
sociais, centrais sindicais e entidades 
estudantis  – foi novamente às ruas para 
dizer não à tentativa de golpe contra a de-
mocracia no país. As manifestações, que 
ocorreram também em 16 países, foram 
em todas as capitais brasileiras, cobrindo 
todo o Brasil de vermelho, e reuniram 
ainda mais gente que as realizadas em 
18 de março. 

Na capital federal, houve marcha 
pela Esplanada dos Ministérios e ato em 
frente ao Congresso Nacional. No Rio 
de Janeiro, a manifestação no Largo da 
Carioca reuniu cerca de 50 mil pessoas. 

Durante o protesto, que durou mais 
de cinco horas, Chico subiu ao palco e 
discursou para uma multidão, que ficou 
em silêncio para escutá-lo. Ele comparou 
a atual situação com a intervenção mili-
tar e pediu à população que se lembre do 
dia 31 de março de 1964, data do golpe 
militar. “Vamos fortalecer a democracia. 
Não vai ter golpe. De novo, não”, afirmou, 
segurando uma rosa vermelha na mão 
esquerda. 

O compositor pediu, ainda, que o povo 
não ponha em dúvida a integridade da 
presidente Dilma Rousseff. “Vim dar um 
abraço a essa gente de todas as tribos, de 
diferentes convicções políticas, que votou 
no PT, que não gosta do PT, que foi do PT 
e se desiludiu, gente que votou na Dilma e 
está decepcionada com seu governo, mas 
sobretudo gente que não pode ter dúvida 
da integridade da presidente”.

Todos ao ato da UFRJ em defesa dos direitos 
sociais, políticos e das conquistas democráticas

Na quarta-feira, dia 6, às 18h, no Largo de São Francisco, em frente ao IFCS

“Reforma da Previdência: os 
caminhos da financeirização”

Este é o tema do debate que o Núcleo da 
UFRJ pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública, 
com o apoio do Sintufrj, realiza na terça-feira, 
dia 5, às 9h30, no auditório Roxinho (CCMN), 
com os seguintes participantes: Denise Gentil, 
professora do IC/UFRJ; Nelson Albuquerque 
de Souza e Silva, professor emérito da UFRJ; 
Francisco de Assis, coordenador-geral do Sin-
tufrj; Tatiana Roque, presidenta da Adufrj; e o 
Diretório Central dos Estudantes Mário Prata. 
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DOIS PONTOS

PR-4 elabora programa para aposentadoria 
Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) conterá sugestões do Sindicato

Coordenadores do Sintufrj, 
incluindo a Coordenação de Apo-
sentados e Pensionistas, vem se 
reunindo com a Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4) para tratar da pauta 
de reivindicações dos aposentados 
entregue no dia 25 de janeiro. Na 
última reunião, ocorrida em 22 de 
março, a PR-4 apresentou o esboço 
do Programa de Preparação para 
Aposentadoria (PPA). A iniciativa 
da PR-4 foi bem recebida pelo Sin-
dicato. 

O programa, em fase de ajus-
tes, contará com a contribuição do 
Sintufrj e a inclusão de experiên-
cias bem-sucedidas em outras ins-
tituições públicas, principalmente 
em universidades. A expectativa da 
PR-4 é lançá-lo na segunda quin-
zena de maio, e em agosto formar 
a primeira turma. O programa pre-
vê também capacitar os que estão 
mais próximos da aposentadoria 
para que tenham melhoria sala-
rial.  A direção e os coordenadores 
de aposentados do Sintufrj recebe-
ram muito bem a proposta.

Detalhes do programa – O 
PPA está sendo elaborado e coor-
denado por Adilson Couto, que du-

rante 11 anos respondeu pela Divi-
são de Gestão Documental (DGDI) 
da PR-4. Ele expôs na reunião os 
objetivos do programa, que pri-
meiramente atenderá a quem falta 
apenas três anos para se aposentar 
e aos que se aposentaram há três 
anos. O PPA inclui a distribuição de 
uma cartilha contendo a legislação 
e orientações para a aposentadoria. 

“É um sonho antigo poder 
ajudar os aposentados. Lá na DGDI 

eu recebia muitos aposentados e, 
quando retornavam para resolver 
qualquer assunto, voltavam carre-
gados pelos fi lhos. Isso me sensibi-
lizava muito. Os servidores, geral-
mente quando se aposentam, não 
têm projeto de vida futuro. A ideia 
é trabalhar com projetos temáticos 
voltados para essa nova fase da vida. 
O lema inclusive que estamos usan-
do, que é um desafi o, é transformar 
a aposentadoria na melhor fase da 

vida. É mostrar que existe vida fora 
do trabalho”, disse Adilson Couto, 
justifi cando o seu empenho em ela-
borar o PPA, que, na atual gestão da 
universidade, teve oportunidade de 
mostrar à PR-4.  

Ele adiantou que será distri-
buído nas unidades um questioná-
rio para os servidores responderem 
com o objetivo de traçar um diag-
nóstico sobre pré-aposentadorias 
na UFRJ.

O superintendente de Pessoal 
da PR-4, André Chagas, classifi cou 
o PPA como um instrumento para 
ajudar a resgatar a identidade do 
aposentado, que acaba se perdendo 
quando rompe os laços trabalhistas 
com a instituição. 

A coordenadora do Sintufrj, Ma-
ria das Graças pôs a Coordenação 
de Aposentados e Pensionistas à dis-
posição de Adilson para a comple-
mentação do PPA. Na oportunidade, 
ela e a coordenadora Maria Sidônea 
fi zeram várias sugestões para enri-
quecer o programa. 

Os dirigentes sindicais presentes 
também apresentaram sugestões 
para melhorar a comunicação da 
Reitoria com os aposentados da 
UFRJ, principalmente em relação 
ao recadastramento. 

Segundo Adilson Couto, no PPA 
a melhoria da informação é tam-
bém um dos objetivos, e inclui a 
criação de uma página na internet 
e no Facebook. 

Participaram também da reu-
nião o coordenador de Administra-
ção e Finanças do Sintufrj Nivaldo 
Holmes Filho e o integrante do GT-
-Carreira Arnaldo Bandeira. 

Abertas as inscrições para o 
Pré-Vestibular Samora Machel

Serão realizadas inscrições 
para dois tipos de público:

- Para servidores da UFRJ e 
seus dependentes: o período de 
inscrição foi prorrogado até o 
dia 7 de abril, no Sintufrj, onde 
também os interessados poderão 
obter outras informações sobre 
o curso.

- Para a comunidade em 
geral: nos dias 5, 6 e 7 de abril, 
pelo próprio candidato, das 16h 
às 18h30, no térreo do bloco A 
do Centro de Tecnologia, na Ilha 
do Fundão. 

Documentos necessários: 
uma foto 3X4, cópias da carteira 

Adesões ao plano Amil
Atenção recém-ingressos da UFRJ e demais sindicalizados: entre os dias 4 

e 22 de abril, quem desejar poderá fazer a adesão ao plano Amil. Informações 
com o Setor de Convênios do Sintufrj. Telefones: 3194-7102 e 3194-7103.

1º Desafio Saúde Sintufrj
No dia 7 de abril será realizado o primeiro desafi o da edição atual do 

Saúde na Medida Certa, que constará de corrida e caminhada de 2 quilôme-
tro. A concentração será às 7h15 e a largada, às 7h45, no Espaço Cultural 
do Sintufrj.  Saúde na Medida Certa é um projeto do Espaço Saúde Sintufrj.

Alerta aos aposentados
Ao ir ao banco se recadastrar, cheque com o gerente as informações da-

das por funcionários da agência, se elas forem contrárias às orientações já 
recebidas. O aposentado Nilo Sérgio é quem faz o alerta, pois por pouco não 
fi cava dois meses sem salário, se considerasse o que lhe disse um bancário 
desavisado: “volte ao banco um dia depois do mês de seu aniversário porque 
o sistema estava sendo atualizado”. Isso não existe.

COORDENADORES Nivaldo Holmes, Maria Sidônea e Maria das Graças e Arnaldo 
Bandeira na reunião com o superintendente da PR-4, André Chagas, e Adilson Couto  

Foto: Renan Silva

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

Resultado – Será divulgado no 
site do curso, no dia 8 de abril, a 
partir das 13h. Prioridade: jovens e 
adultos, moradores dos bairros do 
entorno da Ilha do Fundão que já 
concluíram ou cursam o 3º ano do 
ensino médio em escola pública. 

- O curso é totalmente gratuito. 
Site do curso: http://presamora.
wix.com/samora.

- O curso é totalmente gratuito.  
Início das aulas – Dia 11 de 

abril de 2016, às 18h30, no 
CCMN. 

Dias, horário e local das au-
las – As aulas serão ministradas 
de segunda a sexta-feira, das 
18h30 às 21h30. Local: Ilha do 
Fundão, Cidade Universitária, 
CCMN.

Deveres do aluno – Não 
faltar a mais de três aulas sem 
justifi cativa, pois terá a matrí-
cula 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.  
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ÓRGÃOS COLEGIADOS

Há um ano a categoria não opina nas decisões da UFRJ 

Na sessão do Conselho 
Universitário do dia 24 de 
março, o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis 
lembrou que estava comple-
tando um ano sem represen-
tação técnico-administrativa 
nos três colegiados superiores, 
em consequência da inter-
rupção do processo eleitoral. 
Mas ressaltou que, mesmo a 
categoria não dispondo dos 
seus espaços oficiais para se 
manifestar, o Sindicato está 
sempre solicitando tempo no 
expediente do Conselho Uni-
versitário para “construir co-
letivamente a defesa da uni-
versidade”.

“Lamentamos profunda-
mente que se complete um ano 
sem a bancada técnico-admi-
nistrativa aqui, em que pesem 
iniciativas do reitor de buscar 
construir entendimentos para 
a saída do impasse. Mas, para 
a categoria, o impasse foi su-
perado quando realizamos 
mais de três assembleias, em 
que discutimos e deliberamos 
que é necessário que a co-
missão eleitoral dê sequência 
ao processo interrompido em 
2015”, disse Assis. 

Justificativa do reitor
“Estamos muito angustia-

dos com esta situação”, res-

pondeu Roberto Leher, que re-
conheceu que a representação 
dos técnicos-administrativos 
nos órgãos colegiados está 
normatizada no artigo 64 do 
Estatuto da UFRJ, o qual esta-
belece que a convocação, a su-
pervisão e o acompanhamento 
do processo eleitoral são de 
responsabilidade da Reitoria, 

mas organizado pela entidade 
representativa. 

“Na percepção da Reitoria, 
é uma conquista importan-
te que os próprios técnicos-
-administrativos tenham a 
prerrogativa de organizar o 
processo. No entanto, este 
processo eleitoral foi objeto 
de muitas controvérsias, e a 

Reitoria tem buscado con-
versar com as chapas e com 
membros da comissão eleito-
ral. Nossa proposição foi para 
que a categoria examinasse 
a questão numa assembleia 
convocada para este fim, 
para que a comissão eleito-
ral apresentasse como se deu 
o processo, as dificuldades, e 

as chapas apresentariam pro-
posições para que a categoria 
decidisse o que fazer. Infeliz-
mente, não houve consenso”, 
informou o reitor. 

Em seguida, ele anunciou 
que seria marcada uma reu-
nião, quando a Reitoria infor-
maria os encaminhamentos 
que daria ao processo suspenso.

FRANCISCO de Assis lamenta a ausência da categoria no Consuni, CEG e Cepg

Reitoria propõe 
novo calendário 
eleitoral

Na reunião convocada pela Reitoria com os 
representantes das chapas, no dia 29 de março,  
o reitor Roberto Leher reconheceu que a Reitoria 
foi a principal responsável pela não efetivação do 
processo eleitoral, por não garantir as condições 
necessárias para que este se realizasse. 

Entre os questionamentos levantados que 
provocaram a suspensão do pleito estão: a an-
tecipação da data da eleição; falta de mesários 
e de transporte; atraso na abertura de urnas; 
unidades que não se envolveram com o processo; 
e tudo ter sido feito em cima da hora, apesar 
dos adiamentos.

Os representantes saíram da reunião pro-
metendo discutir a proposta do reitor. Além do 
reitor, participou da reunião a vice-reitora Denise 
Nascimento.

Opinião

Depois de um ano de enrolação, veio a intervenção
No dia 29 de março, em reunião com os representantes 

das chapas concorrentes para eleição dos orgãos colegiados, 
a Reitoria disse que anulará a eleição ocorrida em março 
do ano passado e convocará novas eleições.

O reitor reconheceu na reunião que os problemas 
que ocorreram na eleição se deram principalmente por 
responsabilidade da Reitoria e que entraria em acordo 
com o Sintufrj para convocar novas eleições, mas até o 
momento do fechamento desta edição não houve sequer 
contato da Reitoria sobre o tema conosco. Nem tampouco 
com a comissão eleitoral convocada para realizar o processo.

Repudiamos essa posição vinda de uma reitoria que 
teve como plataforma eleitoral a democracia e o “governo 
compartilhado”. Trata-se, objetivamente, de rasgar os votos 
de mais de 1.800 servidores e jogar por terra a decisão de 
quatro assembleias gerais de técnicos- administrativos da 
UFRJ. 

Sob o pretexto de chegar a um consenso entre as chapa, 
a Reitoria enrolou e dirigiu a universidade sem a presença 
de técnicos nos orgãos colegiados por mais de um ano. Um 
ano para realizar três reuniões com as chapas em busca 

A categoria está sem representantes no Conselho Universitário (Consuni), no Conselho 
de Ensino de Graduação (CEG) e no Conselho de Ensino para Graduados (Cepg)

de tal consenso, e ignorando nossa categoria e a comissão 
eleitoral instituída ofi cialmente pela própria Reitoria. Um 
ano para cair a máscara da democracia e colocar a máscara 
da intervenção e cancelar unilateralmente a eleição. 

Na nossa opinião, esse desrespeito com os técnicos- 
-administrativos é inadimissível. Reitor nenhum deve 
intervir nas decisões das nossas assembleia e na escolha 
de nossos representantes. Já é um absurdo termos apenas 
15% dos votos no Conselho Universitário, e, pela  vontade 
da atual Reitoria, continuaríamos com os zero por cento  
de representativade que amargamos desde março de 2015.

Nossa categoria tem direito a ter representantes 
no Conselho Universitário, e nenhum reitor tirará 
esse direito! 

Lutaremos de maneira decidida para que esse 
problema seja resolvido ou pararemos a universidade! 

Nenhum passo atrás! Pelo direito de termos voz e 
voto nos orgãos colegiados e por um Consuni paritário!

Foto: Renan Silva
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BRASIL

UFRJ convoca para ato em defesa dos 
direitos sociais, políticos e democráticos

A nota lida pelo representante 
dos professores adjuntos do Centro 
de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH), Carlos Eduardo, destaca 
que o agravamento da crise política 
no país vem colocando em risco 
garantias constitucionais, direitos 
individuais da soberania popular e 
do regime democrático: “Devemos 
repudiar a manipulação da infor-
mação com o monopólio dos meios 
de comunicação, em especial pela 
Rede Globo de Televisão, associado 
a partidarização de setores do poder 
Judiciário cujo objetivo é semear 
ódio e desestabilização política 
para estabelecer um golpe de Es-
tado e o regime de exceção”, diz 
o texto, que propõe comissão de 
docentes, técnicos-administrativos 
e estudantes para construir a mobi-
lização com o objetivo de defender 
o estado democrático de direito.

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis saudou a 
iniciativa da Reitoria de organizar 
o ato em frente ao IFCS, e confir-
mou a presença do Sindicato. “A 
assembleia da categoria discutiu 
a conjuntura e aprovou linha de 
combate e luta contra o golpe. 
Neste momento é preciso muita 
unidade e força. Temos que es-
quecer nossas pequenas diferenças 
para enfrentar esta conjuntura 
difícil”, disse o sindicalista, que 
também criticou o agravamento 
da situação e a incitação ao ódio, 
lembrando que o mesmo ocorreu 
na ditadura militar. 

As preocupações externadas 
na sessão, segundo o reitor, mo-
tivaram a avaliação da Reitoria 
de preocupação com a ordem 
democrática e direitos sociais. 
“Concordo que instituições da 
República devem se manifestar e 
ter papel ativo e protagônico no que 
diz respeito à defesa da democracia. 
Pensando nisso, proponho a reali-
zação de uma grande atividade em 
defesa da democracia e dos direitos 
sociais para o dia 6, com ampla 
participação da comunidade”, 
disse Leher.

Para o reitor, “de fato temos – 
usando uma expressão de Walter 
Benjamin – um aviso de incêndio 

A sessão do 
dia 24 de março 
do Conselho 
Universitário da 
UFRJ foi tomada 
pela preocupação 
da comunidade 
universitária com 
o agravamento 
da crise política 
no país, o que foi 
compartilhada 
pelo Sintufrj, por 
representantes 
de unidades, que 
apresentaram 
documentos e 
propostas de 
mobilização, 
e pelo reitor 
Roberto Leher.

A convocatória 
do reitor para o 
ato no dia 6 de 
abril, no Largo de 
São Francisco, em 
frente ao IFCS, em 
defesa dos direitos 
sociais, políticos 
e democráticos, 
foi feita com 
emoção: “Um ato 
que seja de toda a 
UFRJ, em toda sua 
polissemia”.

no país. Há um desrespeito siste-
mático à Constituição Federal. 
Temos visto setores do Judiciário 
atuarem como se fossem orga-
nização partidária. Os meios de 
comunicação argumentam que 
o impeachment não precisa de 
base jurídica, que a população já 
disse que não aguenta mais este 
governo. Esse pressuposto abre 
vulnerabilidade ao estado demo-
crático de direito, de consequências 
gravíssimas no futuro. Portanto, 
a UFRJ deve, sim, se manifestar 
como instituição. Não em defesa 
de um governo, partido ou política 
de governo, mas essencialmente 
na defesa dos direitos sociais, que 
são patrimônio coletivo do povo 
brasileiro e da democracia”.

“Não. De novo, não.
Não vai ter golpe!”
Os protestos contra o golpe não 

se resumem aos atos que reúnem 
milhares de pessoas nas praças e 
largos do país. Artistas, cientistas, 
intelectuais, inclusive estrangeiros, 
têm manifestado seu repúdio às ar-
mações para golpear a democracia 
com o impeachment da presidente 
Dilma Rousseff.  

O neurocientista Miguel Ni-
colelis, o ator Danny Glover e o 
cantor Tico Santa Cruz mandaram 
mensagens em vídeo.

Considerado um dos 20 maio-
res cientistas do mundo pela revista 
Scientific American, Miguel 
Nicolelis declarou: “Como alguém 
que cresceu e viveu durante 21 
anos sob a égide da truculência, 
das arbitrariedades, da violência 
e principalmente do terror e do 
medo, criado pelo golpe militar de 
64, eu gostaria de registrar o meu 
depoimento não só como cientista 
que vive diariamente da análise de 
fatos, número e dados, mas princi-
palmente um brasileiro que viu o 
país de seu sonhos começar a sair 
do papel e começar a ser realizado 
nos últimos 13, 14 anos. Um país 
que começou, pela primeira vez, 
a apostar na educação, na ciência 
e na tentativa de promover uma 
inclusão social que nunca antes 
havia sido feita no país e que atraiu 
a atenção de todo o planeta. O 
mundo inteiro já sabe. O mundo 
inteiro já está informado da tenta-
tiva de se remover uma presidenta 
(...) através de um processo que 
combina múltiplas formas. Se-
nhora presidenta: resista. Porque a 
senhora não está sozinha. Existem 
milhões de brasileiros dispostos a 
defender a democracia”. Veja a 
íntegra em https://www.youtube.
com/watch?v=XrGYKPP2NfA.

Foi o que disse em português 
mesmo o ator norte-americano 
Danny Glover, no vídeo em que 

apoia milhares de pessoas que 
saíram às ruas para defender a 
democracia contra “qualquer in-
tento de minar a vontade popular”. 
Segundo o artista, o governo do 
PT permitiu maiores níveis de in-
clusão e desenvolvimento no país. 

Cineasta de atitude 
Anna Muylaert, diretora do fil-

me Que Horas Ela Volta?, dedicou 
o prêmio Faz Diferença, do jornal O 
Globo, à presidenta Dilma Roussef 
e ao ex-presidente Lula. No filme, 
Regina Casé interpreta a domés-
tica Val, recifense que foi tentar 
a sorte em São Paulo e, por isso, 
não acompanhou o crescimento 
da filha, interpretada por Camila 
Márdila, que, ao contrário da mãe, 
ganha oportunidade de estudar e 
ter uma vida melhor.

“Quero dedicar esse prêmio às 
Jéssicas que estão hoje na univer-
sidade e a algumas pessoas que 
eu acredito que têm muito a ver 
com isso. Eu entendo essas pessoas 

como pai e a mãe das Jéssicas. Não 
no filme, mas na vida real, que são 
o ex-presidente Lula e a presidente 
Dilma Rousseff”, afirmou.

Vídeo-manifesto  
Ao som da música Roda Viva, de 

Chico Buarque, artistas reafirmam, 
em um vídeo divulgado nas redes 
sociais, a defesa da democracia 
e denunciam a manipulação da 
mídia, no aniversário do golpe de 64.

 “A democracia vigente ainda 
é distante de algo que realmente 
liberte o ser humano. Mas é uma 
rede mínima de proteção para que 
alguns direitos sejam conquista-
dos e fiquem conquistados”, diz, 
num trecho, Matheus Nachterga-
ele. “Um deles é o direito de voto. 
Ignorar o voto é romper com a 
democracia”, acrescenta Luiz 
Carlos Vasconcelos. “E gostaria 
muito que meu voto fosse respei-
tado”, diz Júlio Maciel. “A gente 
não vai abrir mão disso”, finaliza 
Ailton Graça.

Acadêmicos negam entrevistas à mídia golpista
Acadêmicos de universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro 

negaram-se – e manifestaram isso publicamente – a dar entrevis-
tas para a mídia tradicional por considerarem que os veículos de 
comunicação têm fomentado a intolerância e o golpe na cobertura 
da crise política.

“Não dou entrevista para um canal que, além de não fazer 
jornalismo, incita a população ao ódio num grave momento como 
esse”, disse o professor de Relações Internacionais da PUC-SP Regi-
naldo Nasser, convidado pela Globo News.

O professor de Ciências Políticas da Uerj, João Feres também 
tornou pública sua decisão de não divulgar pesquisas do Grupo de 
Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa), do qual é 
coordenador, ao portal G1, ligado à Rede Globo. 

“Poderia falar com todo prazer, mas não para a Folha de SP 
(sic): ver meu nome impresso nela, nesse golpismo desenfreado, no 
chance”, disse em rede social o professor de História da USP Rafael 
Marquese.

http://www.brasil247.com/pt/247/cultura/223455/Ao-som-de-Chico-
artistas-defendem-a-democracia.htm
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BRASIL

Faculdade Nacional de Direito faz ato pela democracia
Reitor e Frente Brasil Popular convidam para o ato da UFRJ, no dia 6, no Largo de São Francisco

 

         

A Faculdade Nacional de 
Direito (FND), que sofreu com o 
golpe militar de 1964 e teve no 
seu Centro Acadêmico Cândido de 
Oliveira (Caco) um dos baluartes 
da resistência, promoveu, na noite 
de 29 de março, um vigoroso ato 
em defesa da democracia e da 
legalidade. O evento, realizado no 
salão nobre, reuniu a comunidade 
universitária, entidades sindicais e 
estudantis, ex-alunos, advogados, 
juízes, dirigentes da UFF, Uerj e 
PUC-RJ, e segmentos organizados, 
como a Frente Brasil Popular.

O reitor da UFRJ, Roberto 
Leher, e a Frente Brasil Popular 
aproveitaram a oportunidade para 
conclamar a presença de todos 
ao ato programado para o dia 6 
de abril, às 18h, no Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais (IFCS). 
A UFRJ já aprovou duas notas ma-
nifestando sua preocupação com 
o futuro da democracia e avalia 
que há uma politização indevida 
do Judiciário e com o processo 
de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, haja vista que 
não está configurado o crime de 
responsabilidade. 

Interesses econômicos
por trás do impeachment
Roberto Leher afirmou que as 

universidades têm muita legitimi-
dade para defender a democracia, 
e chamou a atenção para além 
do foco no Legislativo e no Judi-
ciário, “Setores econômicos estão 
atuando de maneira vigorosa para 
encerrar prematuramente um 
governo com objetivos econômi-
cos muito explícitos que podem 
ser encontrados, por exemplo, no 
documento do PMDB chamado 
“Uma ponte para o futuro”. Claro 
que aquele futuro é o dos donos do 
dinheiro e do poder”, observou. 

O reitor alertou sobre o pós-
-Dilma com a expansão do ajuste 
fiscal, que irá atingir direitos 
fundamentais, como a desvincu-
lação dos recursos da Educação e 
da Saúde e solidificar as medidas 
anunciadas em relação às mudan-
ças dos benefícios previdenciários: 
“É uma ofensiva contra o mundo 
do trabalho para expandir e re-
compor a taxa de lucro. Portanto, 
os verdadeiros sujeitos que estão 
operando a desestabilização são 
os setores dominantes. É uma 
ofensiva contra os direitos dos tra-
balhadores. E, frente a isso, nossa 
defesa tem quer ser a luta pela 
igualdade social. Temos, então, 
um desafio, que é a recomposição 
e a reorganização das forças de-
mocráticas no nosso país”.

Leher, em entrevista, declarou 
que todas as ofensivas realizadas 
hoje contra os fundamentos do 

estado democrático de direito 
podem vir a ameaçar aquilo que 
para a universidade é o seu bem 
mais precioso, que é a liberdade. 
“Liberdade de crítica, liberdade 
de produção do conhecimento, 
liberdade de pluralidade teórica. 
Queremos preservar e aprofundar 
essa característica da universidade 
brasileira”, sustentou.

O reitor disse que, caso o 
impeachment passe, o que pro-
vocará uma crise no país, haverá 
efeitos também na educação 
pública.“Percebemos também 
que as agendas colocadas ditas 
de transição, num novo governo, 
teriam ofensivas muito fortes na 
educação pública no Brasil”. E deu 
como exemplo a desvinculação 
dos recursos constitucionalmente 
assegurados para a educação, fim 
da gratuidade e a ampliação das 
parcerias público-privadas na 
educação básica.

Em sua fala final do ato, o 
reitor da UFRJ fez referência sobre a  
gravidade do momento e a necessi-
dade de atuação da universidade: 
“Precisamos atuar na informação, 
precisamos dialogar com os movi-
mentos, com o povo, e, sobretudo 
precisamos nos organizar particu-
larmente expondo nossa voz nas 
ruas. Precisamos mostrar no dia 6 
que a chama da democracia subs-
tantiva, da democracia econômica, 
da igualdade social e dos valores 
democráticos libertários se tornam 
vivo entre nós”.

Defesa da legalidade
O diretor da Faculdade Na-

cional de Direito, Flávio Martins, 
destacou que a instituição tem 
uma história de luta, sendo palco 
de resistência a qualquer gover-
no autoritário e na defesa das 
liberdades de manifestação, da 
democracia e da justiça social. E 
que neste momento tão grave da 
democracia brasileira a FND, seu 
corpo social e diversos atores da 
UFRJ não poderiam deixar de se 
fazer presente. 

Martins considerou impor-
tantes os atos realizados nas 
universidades, como na UFF, Uerj 
e PUC, criticou a posição da OAB 
nacional em defesa do golpe e 
afirmou: “Esta casa, que sempre 
foi perseguida pelos governos auto-
ritários, que foi desmantelada por 
vários governos da ditadura civil e 
militar, não se renderá, não deixa-
rá de estar presente, não deixará de 
apontar o caminho da legalidade 
neste país. É impossível que quem 
é do campo progressista, do campo 
popular, do campo democrático 
seja sinônimo de corrupção. Nós 
não somos sinônimo de corrupção, 
nós construímos a democracia 

nesse país. E a resposta, seja ela 
numa sala fechada como esta, 
seja ela de ocupação de praças, 
que nós mostremos à sociedade 
brasileira que há resistência, que 
há legalidade”.

Manifesto docente 
Os professores da FND se po-

sicionaram através de manifesto 
sobre os riscos à democracia com 
a ruptura da legalidade. O docu-
mento, lido no ato pelo professor 
de processo penal Antônio Santoro, 
faz um alerta sobre o  combate à 
corrupção usado para justificar 
o impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff, porque o mesmo 
argumento utilizado como base 
para o golpe de 1964.

O advogado e professor da FND, 
Nilo Batista, não pôde chegar a 
tempo e mandou uma nota: “Aos 
72 anos, dispenso a explicação 
bisonha de que como o impea-
chment está na Constituição não 
é golpe. Também homicídio está 
previsto na lei, mas quando sua 
pena recai sobre quem não matou 
ninguém algo está muito errado”. 

A professora de pós-graduação 
da FND Margarida Lacombe criti-
cou a campanha das Organizações 
Globo a favor do golpe, e mostrou 
com indignação a página do jor-
nal com uma tarja amarela e a 
palavra impeachment em preto, 
no pé da matéria de comemoração 
do PMDB pela saída do governo 
Dilma Rousseff. O representante 
dos ex-alunos da unidade, Paulo 
Roque, defendeu o combate à 
manipulação e leu nota que pedira 
reforma política.

Sintufrj não apoia golpe
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis destacou a 
história de luta pela democracia 
da entidade, enfatizando que o 
Sintufrj não poderia deixar de se 

fazer presente naquele ato. Ele fez 
um agradecimento especial a todos 
que tombaram na luta pela demo-
cracia na época da ditadura: “Sem 
a luta deles no passado, não pode-
ríamos estar aqui organizados”. 

O dirigente ressaltou ainda 
que o Sintufrj luta há décadas pela 
democratização da universidade 
e pelo espaço de participação dos 
trabalhadores técnico-adminis-
trativos nas decisões na UFRJ. Um 
espaço, segundo disse, conquistado 
com a democracia brasileira e 
num governo democrático, o que 
redundou na conquista de uma 
identidade de classe na universida-
de, a de trabalhador da educação. 

“Isso é luta do movimento pela 
democratização; é luta em defesa 
da democracia. É importante fazer 
esse registro para que a defesa da 
democracia não seja uma luta 
abstrata, tem que ser uma luta 
profunda para que possamos 
continuar mantendo a unidade das 
diferenças com o objetivo comum 
que é a democracia”, afirmou. 
E concluiu sua manifestação no 
ato dizendo: “Dizer não ao golpe 
articulado pela mídia e pela direita 
também não significa dizer sim à 
política que vem sendo colocada 
pelo governo Dilma na macroeco-
nomia e que tem trazido prejuízo 
aos trabalhadores. A nossa luta será 
forte e firme pela democracia, mas 
também vigorosa pelos direitos 
sociais para que haja avanço e 
não retrocesso.”

Posição firme 
A representante da União 

Nacional dos Estudantes (UNE), 
Moara Correa, emocionou a 
plateia ao falar que a história de 
luta da entidade se confunde com 
a história de luta da comunidade 
da FND e com a história de todos 
os estudantes. “Para nós, defender 
a democracia é muito importante, 

porque muitos dos nossos estu-
dantes e militantes morreram em 
defesa dela. Temos a obrigação 
geracional de não permitir que um 
golpe seja dado, de não permitir 
que percamos a democracia. Sabe-
mos que este golpe não é um golpe 
qualquer. É um golpe classista, 
machista. É um golpe de ódio de 
classes”, ressaltou. A estudante da 
FND e do Movimento Vozes pela 
Democracia, Maria Eduarda, pediu 
coragem: “É importante que não 
tenhamos medo de nos posicionar. 
De não nos omitirmos”.

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), que subscreveu o 
pedido de impeachment da pre-
sidenta Dilma Rousseff, foi desau-
torizada pelo vice-presidente da 
OAB do Rio de Janeiro, Ronaldo 
Cramer. “A posição da OAB/Rio 
é contrária ao impeachment. 
Entendemos que a OAB deve se 
colocar como mediadora dessa 
crise política que se instalou e 
não tomar lado. Diante disto, a 
OAB federal não nos representa”, 
defendeu Cramer.

Disputa nas ruas
Segundo a representante da 

Frente Brasil Popular, Neuza Luzia, 
o golpe tem interesses poderosos e 
econômicos de grande monta, por 
isso é necessária uma ação articu-
lada e nas ruas. “Entendemos que 
há a necessidade de se recolocar 
no Brasil um programa que foi 
derrotado nas urnas, e para isso é 
central para os golpistas destruir 
as organizações sindicais, sociais, 
progressistas e democráticas. E no 
dia 6 a Frente Brasil Popular estará 
no IFCS mostrando o quanto é 
importante vermos hoje a uni-
versidade pública assumir o seu 
papel de transformador e formador 
de opinião de uma sociedade e 
entrando na disputa ideológica 
que temos pela frente.”

SINTUFRJ compôs a mesa principal do ato, que lotou o salão nobre da FND



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1154 – 4 a 10 de abril de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

UFRJ

Reitores terão agenda emergencial com o governo
Falta de dinheiro e de pessoal e assistência estudantil estão entre as pautas reivindicadas

Roberto Leher foi um dos 63 
reitores que, com a Associação 
Nacional dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), se reuniram no dia 11 
de março com a presidenta Dilma 
Rousseff, o ministro da Educação e 
assessores do MEC para discutir a 
matriz orçamentária, pois a atual 
está desproporcional em função 
da expansão das Ifes. Os informes 
sobre a reunião foram dados 
por Leher na sessão do Conselho 
Universitário do dia 24 de março.  

A presidente da Andifes, Mar-
cia Lucia Cavalli, solicitou da 
presidenta e do MEC uma agenda 
específica a curto prazo e um plano 
de desenvolvimento para as Ifes. 
Roberto Leher argumentou com 
o governo que é preciso adotar 
um tratamento diferenciado no 
suporte ao funcionamento das 
universidades. A pauta com o 
governo tratou também de con-
tratações, sobretudo de técnicos-
-administrativos.          

Posição do governo
Segundo o reitor, ficou acer-

tado que o ministro da Educação,  
Aloizio Mercadante, receberá no-

Um técnico-administrativo de 
carreira, o enfermeiro Bruno Mo-
reira Leite, 53 anos, que ocupava 
o cargo de vice-diretor, assumiu 
interinamente a direção geral do 
Instituto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG), 
em substituição a Edimilson 
Migowski, que se licenciou da 
UFRJ para dirigir o Instituto Vital 
Brasil. O retorno do ex-vice-diretor 
à universidade deverá ocorrer até 
o início de 2018.

Há 30 anos, quando entrou na 
universidade, Bruno Leite é lotado 
no IPPMG. Por ter atuado em vá-
rias divisões, ele conhece a unidade 
de ponta a ponta, e garante que o 
hospital é uma referência de gestão 
na UFRJ, e se orgulha de contribuir 
para isso. “Devemos isso também 
ao trabalho de toda a equipe, claro, 
mas essa estrutura eu tenho na 
minha mão, e me orgulho de estar 
à frente dela”, disse o atual diretor. 

Rotinas serão mantidas
Segundo Bruno, o IPPMG não 

tem dívidas e conta, atualmente, 
com recursos de R$ 620 mil. Como 
diretor-geral, disse que vai unir o 
útil ao agradável, mas que nada 
vai mudar, pois, como vice-diretor, 

Técnico-administrativo assume direção geral do IPPMG
já vinha administrando o instituto 
nas duas gestões de Edimilson Mi-
gowski. Uma parceria de trabalho 
que, segundo ele, já dura 28 anos.   

“Edimilson tem um perfil 
mais político, voltado para ne-
gociações e propostas de ideias. 
As ações administrativas sempre 
ficaram nas minhas mãos. Eu 
e a equipe somos os executores. 
A nossa parceria é muito longa, 
e o que vou fazer é continuar a 
gestão administrativa até a sua 
volta. Continuar as campanhas 
e cumprir com o planejamento 
previsto. Tocar o que Edimilson 
idealizou. Nada vai mudar”, 
disse Bruno, que pretende atuar 
com as três diretorias adjuntas: 
administrativa, acadêmica e as-
sistencial. “Terei três braços para 
me dar suporte nesta condução da 
gestão”, espera.  

Modelo de gestão 
O atual diretor enaltece a 

evolução do trabalho realizado 
no IPPMG. “Desde 2011, quando 
assumimos, temos evoluído do 
ponto de vista de gestão. O IPPMG 
é muito respeitado na UFRJ, porque 
desenvolvemos uma expertise mui-
to grande na gestão. Tanto é assim 

que mantemos uma estrutura em 
termos assistenciais muito impor-
tante. Temos hoje em torno de 30 
especialidades médicas na área de 
pediatria, e os nossos profissionais 
de enfermagem, serviço social, 
nutrição, fisioterapia, fonoau-
diologia, terapia ocupacional e 
psicologia são todos especializados 
em pediatria”.

Dentre as idealizações de 
Edimilson que Bruno ira tocar, 
está a captação de verbas, através 
de emendas parlamentares, o 
que já vem sendo feito há três 
anos. Como exemplo de quanto a 
proposta rendeu frutos, ele cita a 
reforma do Materno-Infantil e o 
novo almoxarifado.

“O Edimilson idealizou a cam-
panha ‘Em busca dos 100%’, que 
é buscar os 46 deputados do Rio 
de Janeiro e captar algo em torno 
de R$ 50 milhões nos próximos 
anos: R$ 30 milhões em emenda de 
bancada e 20 milhões de emenda 
individual”, detalhou. 

Segundo o atual diretor, para 
se ter uma ideia do que representa 
R$ 50 milhões para o IPPMG, basta 
saber que a unidade conta apenas 
com um orçamento de R$ 620 mil 
por mês da contratualização com 

a Secretaria Municipal de Saúde. 
“Então, de 2011 para cá aprimo-
ramos muito a gestão do hospital. 
Só no ano passado fiz 40 pregões, 
saí de um pregão em 2012 para 40 
pregões em 2015. Não é brincadei-
ra para qualquer um. E graças a 
Deus o IPPMG é visto dentro da 
universidade como uma referência 
em gestão. Com a crise, não temos 
muita expectativa em relação à 
emenda de bancada. Mas houve 

um ajuste da emenda individual, 
que chega a R$ 10 milhões, o que 
para nós é maravilhoso”. 

Metas – Em outubro, ele 
irá lançar a segunda edição da 
campanha “Em busca dos 100%”, 
com o objetivo de conquistar uma 
alimentação de verba permanente 
para o IPPMG. E, mais à frente, 
pretende conseguir realizar o orde-
namento de toda a estrutura física 
do hospital, segmentando áreas. 

vamente uma comissão da Andifes 
para trabalhar a agenda específica 
para as universidades, e que no 
prazo de 20 dias ele daria resposta 
às reivindicações apresentadas. 

A presidenta Dilma teceu con-
siderações sobre a universidade e a 
educação básica, que deveriam ser 
consideradas de forma simultânea 
como prioritárias, e reconheceu a 
necessidade de revigorar o que foi 
pactuado anteriormente. 

Sobre o momento atual do 
país, a presidenta disse que, 
na avaliação do governo, já 
não é possível tentar retomar 
o crescimento apenas com o 
ajuste fiscal, como também não 
concorda com a agenda que está 
no Congresso Nacional de des-
vinculação das aposentadorias 
do regime geral da Previdência 
em relação ao salário mínimo e 
com a desvinculação de receitas 
da União em relação à Educação 
e à Saúde. E que já não é mais 
possível seguir com ajuste apenas 
com corte de gastos públicos. Mas 
disse que era necessário aumen-
tar receitas, seja com a CPMF, 
seja com aumento de alíquotas 
de impostos.

Preocupação
Os cortes no orçamento das 

universidades continuam preo-
cupando o reitor Roberto Leher, 
principalmente depois do anúncio 

de mais cortes este ano, de R$ 
21 bilhões. Mas, além da crise 
orçamentária, ele espera que a 
agenda de curtíssimo prazo com o 
governo trate também de concur-

sos públicos, assistência estudantil, 
entre outros temas emergenciais. 
“Esperamos que o ministro dê 
retorno”, disse, em função da 
situação delicada.

REITOR Roberto Leher

DIRETOR Bruno Moreira Leite
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Próxima 
reunião do 
GT-Antirracismo 
será no dia 
25 de abril

GT-ANTIRRACISMO

Para marcar o 21 de Março: 
Dia Internacional de Luta 
pela Eliminação da Discri-

minação Racial, o GT-Antirracismo 
do Sintufrj promoveu debate, no 
Espaço Cultural da entidade, sobre 
a redução da maioridade penal, 
as políticas de cotas e a violência 
contra os jovens negros.

A mesa de abertura do evento 
foi composta pelo coordendor-geral 
do Sintufrj, Celso Procópio, e as 
coordenadoras de Políticas Sociais 
da entidade, Ivania de Jesus e Delma 
Dutra. Os debatedores convidados 
foram os representantes das centrais 
sindicais CUT-Rio, Glorya Ramos, e 
CTB, Mário Porto dos Santos, além 
do estudante Nelson Morale Junior, 
morador do Alojamento e membro 
do Conselho Universitário. 

Os coordenadores fizeram uma 
saudação especial aos aposentados 
presentes, por sempre prestigiarem 
as atividades promovidas pela 
entidade de classe, e informaram 
que as propostas ali aprovadas 
seriam levadas à reunião do GT-
-Antirracismo, no dia 25 de abril.

Para Ivania, o debate foi atual, 
porque muita gente ainda não tem 
pleno conhecimento dos temas esco-
lhidos. E cabe ao Sintufrj pautá-los 
para a categoria. Delma Dutra disse 
que o GT-Antirracismo era o pontapé 
inicial de um outro grande evento, 
possivelmente em novembro. 

Luta contra 
o retrocesso
A representante da CUT-Rio, 

Glorya Ramos, afirmou em rela-
ção à conjuntura política do país: 
“Este é o momento de alinhar e 
aprofundar as relações na nossa 
base sindical, e o movimento 
negro sindical tem que ter uma 
posição, porque nós sofreremos 
com o retrocesso. Temos que 
garantir e consolidar avanços que 
conquistamos nestes últimos 15 
anos, nesta última gestão popular 
democrática”.

Mário Porto, secretário de 
Finanças da CTB estadual, agra-
deceu o convite e disse que “a CTB, 
desde sua fundação, tem muito 
apreço pelos temas escolhidos, que 
dizem respeito às nossas raízes, e 
que para a Central todo tipo de 
discriminação, seja ela racial, 
por credo ou orientação sexual, 
tem que ser banido, pois não cabe 
mais nos dias de hoje”. 

O estudante do 7º período de 
Direito na UFRJ e militante na área 
de direitos humanos, Nelson Mora-
le Junior, se apresentou como sen-
do o primeiro quilombola a cursar 
graduação na UFRJ, e enumerou 
as dificuldades enfrentadas pelos 
alunos pobres para permanecerem 
na universidade. 

Categoria debate maioridade penal e cotas  

Roda de conversa
Por proposta dos coordenadores 

sindicais, o tema maioridade penal 
foi discutido em uma “roda de 
conversa”, quando cada um dos 
presentes pôde expor sua opinião. 

Em apenas três anos, a lei federal 
de cotas, em vigor desde 2012, garan-
tiu o acesso de 150 mil estudantes 
negros em todo o país às instituições 
federais de ensino superior. Por trás 
da proposta de redução da maiori-
dade penal está a criação de centros 
privatizados, onde, segundo seus 
defensores, parlamentares ligados a 
empresas de armamento e segurança 
privada, jovens presos podem “gerar 
renda para a sociedade”. 

“Se pensarmos bem, os mais 
prejudicados são os negros pobres, 
porque são maioria”, observou a 
coordenadora sindical Graça Carva-
lho, lembrando que neste momento 
difícil da política nacional é preciso 
lutar para preservar direitos. “Caso 
contrário, em vez de termos mais 

obras dentro do programa Minha 
Casa Minha Vida, vamos ter cons-
trução de mais presídios”, concluiu.

Nelson Morale Junior comple-
mentou afirmando que o Estado que 
falta com a formação destes jovens 
é o mesmo que o 
criminaliza. Na 
opinião dele, se 
for implementa-
da a maioridade 
para quem tem 
16 anos, o tráfico 
passará a usar os 
menores de 14 
anos, e assim por 
diante.  “Daqui a pouco, prenderão 
bebês”, alertou, acrescentando que 
aliciar menores para o bem é muito 
mais barato que construir presídios.

Para o dirigente da CTB, Mário 
Porto, aumentar a repressão e a 
penalidade não ajuda em nada, 
só minimiza a importância do 
problema de adolescentes indo para 
o mundo da violência. “A falta de 

políticas públicas para a infância e a 
adolescência é que implica de forma 
direta no aumento de violência”.

“Temos que refletir com cuida-
do: a quem serve a maioridade penal? 
O Estado é o maior responsável pela 

violência quando 
não oferece políticas 
públicas, educação 
pública de qualidade 
para todos, moradia 
e alimentação para 
todos os brasileiros. 
Pessoas sem esses 
benefícios têm mais 
possibilidades de se-

rem atraídas pelo que parece mais 
fácil. É muito perigoso pensar em 
redução da maioridade penal quan-
do os punidos não são os brancos 
ricos”, disse Waldinéa Nascimento, 
presidente da Associação dos Tra-
balhadores Terceirizados da UFRJ.

“Com a redução da idade penal, 
vão construir presídios sim, e priva-
dos. E os jovens serão usados como 

mão de obra. A carne mais barata 
do mercado é a carne preta. Isso 
faz parte de um projeto em curso, 
fascista, que quer o impeachment 
da presidenta, que faz parte de um 
governo que olha para os pobres. Não 
é uma ‘Brastemp’, mas o primeiro 
em mais de 500 anos voltado para a 
população menos favorecida. Vamos 
lutar contra o impeachment e por 
governos não racistas. Querem tomar 
o poder para legalizar o trabalho 
escravo, a escola sem partido, onde 
não podemos falar para o aluno tudo 
que estamos falando”, chamou a 
atenção Glorya Ramos.

Rita Gomes, diretora da Divisão 
de Inclusão, Acessibilidade e Assuntos 
Comunitários da Superintendência 
Geral de Políticas Estudantis (Su-
perEst), ponderou: “Os adolescentes 
ainda estão em formação e não 
têm necessariamente escolha sobre 
alguns dos caminhos que vão trilhar. 
Portanto, na maioria das vezes, é 
mais vítima do que agressor”, e fina-
lizou, sugerindo que as pessoas pro-
curassem conhecer profundamente 
a questão antes de se posicionarem. 

“Quem mais sofre nas cadeias? 
Negros são 45% da população e 
não temos 40 negros no Congresso. 
Quero saber qual filho de empresá-
rio está na cadeia?”, questionou o 
coordenador sindical Boaventura 
de Souza Pinto. “Eu espero que o 
GT-Antirracismo não fique só nesta 
reunião, mas que todos os meses se 
reúna neste espaço para debater o 
racismo, e em novembro (quando 
se comemora o Dia Nacional da 
Consciência Negra) tem que estar 
na ponta da língua o que é racismo”, 
complementou o dirigente.   

“Na verdade, a gente vive num 
apartheid claro. A sociedade não olha 
o cidadão de maneira igualitária, e é 
preciso ler sobre Malcolm X, quando 
aborda a questão da partidarização 
do movimento. Ele organizou a luta 
da população negra dos Estados Uni-
dos pela politização. A partidarização 
e a politização andam juntas, e você 
vai determinar se elas são de esquerda 
ou de direita”, disse o coordenador 
de Comunicação Sindical do Sintufrj 
Milton Madeira.

O coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis informou aos pre-
sentes que a entidade está retomando 
ações de diversos grupos de trabalho. 
“Precisamos fortalecer o debate sobre 
os temas sociais e aprofundar a dis-
cussão entre nós sobre a conjuntura. 
Se o golpe for dado na democracia, 
podemos ter um dia o carro da polícia 
aqui dentro deste espaço e as pessoas 
consideradas subversivas”, avisou. 

Ele sugeriu que tanto os diri-
gentes sindicais como a categoria 
em geral procurassem conhecer as 
resoluções da Fasubra, da CUT e 
da CTB sobre os temas debatidos. 
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alegria dos formandos ao 
receberem os certificados 
de conclusão dos primeiros 

cursos de capacitação promovidos 
pelo Sintufrj contagiou os presen-
tes ao auditório da subsede sindical 
no HU, no dia 18 de março. O 
orgulho dos alunos era também 
o dos coordenadores do Sindicato 
pelo objetivo alcançado: dar opor-
tunidade à categoria de voltar à 
sala de aula para se aprimorar e 
progredir na carreira.

De abril de 2015 até março 
deste ano, o Sintufrj ofereceu cinco 
cursos de 40 horas aos técnicos-
-administrativos em educação. As 
aulas foram ministradas sempre 
às segundas e quintas-feiras, entre 
8h e 20h50. A entidade também 
oferece cursos opcionais, dentre 
eles, Espanhol, Inglês, Matemática 
Básica, Ética no Serviço Público e 
Técnicas Básicas de Meio Ambien-
te, de 60 horas.

Adequação necessária
A coordenadora pedagógica 

do Sintufrj, Maxilene Bastos, co-
memorou a conquista de um dos 
maiores objetivos do Sindicato: 
atrair a categoria de volta aos 
estudos. Para isso, a equipe de 
professores se organizou e criou 
vários cursos diferentes, flexibi-
lizando horário e local. Ela fez 
questão de destacar a dedicação 
da coordenadora-geral do Sintufrj 
Ana Célia da Silva, para que a 
empreitada fosse bem-sucedida. 

Segundo a professora, com 
esse novo projeto, o Sindicato está 
oferecendo mais que capacitação 
à categoria, “uma verdadeira visão 
de mundo”. 

“Queremos ser agentes de mu-
danças no dia a dia da vida destes 
trabalhadores”, disse Maxilene. 

Os experientes professores do 
Curso Pré-Vestibular do Sintufrj 
– hoje transformado, para aten-
der às necessidades do servidor, 
no atual intensivão preparatório 
para o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) e nos cursos 
de capacitação – são, segundo 
ela, também responsáveis pelo 
sucesso da empreitada: Sandra 
Bragato, Anna Elizabeth Dreon, 
Yara Barros, Elísia Maia, Roberta 
Almeida, Daniel Garcia, André 
Luis, Fernando Linhares, Carla 
Danielle e Elayne César.

“O maior agradecimento para 
nós é ver esta sala de aula lotada 
e o empenho da categoria em se 
capacitar”, saudou os formandos 
o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis. Ele rememorou 
a luta pela valorização dos profis-
sionais em educação nas Ifes, que 
culminou com a conquista, em 
2005, do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação (PCCTAE), que 
estabeleceu mecanismos para 
incentivar o servidor a se quali-
ficar e se capacitar para avançar 
na carreira.

Sintufrj entrega certificados aos primeiros 
formandos de seus cursos de capacitação   

Assis aproveitou a presença dos 
trabalhadores para informar que, 
no momento, a Fasubra negocia 
com o governo o aprimoramento 
do PCCTAE, e entre as reivindica-
ções levadas à mesa de negociação 
está a racionalização de cargos, 
que permitirá aos servidores que 
realizam o mesmo fazer – como 
os auxiliares e assistentes em ad-
ministração, por exemplo – rece-
berem salários iguais. Além disso, 
estão na pauta da Federação a 
necessidade de dimensionamento 
da força de trabalho e a continui-
dade do processo de qualificação 
e capacitação da categoria.

Ele concluiu com o informe 
sobre a participação de parte da 
direção do Sintufrj no ato que se 
realizaria logo em seguida, na 
Praça XV, em defesa da democracia 
e contra o golpe do impeachment. 
Porque, segundo explicou do di-
rigente sindical, a mídia fala em 
corrupção e punição, mas só mira 
um campo político. “Queremos 
que os culpados sejam punidos, 
mas defendemos que todos são 
inocentes até que se prove o contrá-
rio”, disse ele, lembrando o papel 
da grande imprensa em apoio ao 
golpe de 1964.

Mudanças bem-vindas 
O coordenador de Educação, 

Cultura e Formação Sindical, 
Clério Francisco Rosas, manifestou 
“grande satisfação em participar 
da certificação da primeira turma 
de capacitação”. Ele também des-
tacou que a iniciativa foi resultado 
da ação política do Sindicato com 
o objetivo de fazer com que os 
servidores regressassem à sala de 
aula. Contou que as mudanças na 

O técnico desportivo da 
Escola de Educação Física e 
Desportos, Orestes Manoel, 
contou que cursou Inglês, 
Espanhol Instrumental e Ética 
no Serviço Público. “Os cursos 
são bons para a pessoa crescer 
profissionalmente, por isso 
recomendo a todos, inclusive 
aos dependentes, os de capaci-
tação e o pré-vestibular”, disse 
Orestes, que já tem até mestrado 
e se prepara para o doutorado. 

A assessora da Câmara de 
Legislação e Normas da Pró-
-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa, com 30 anos de UFRJ, 
Kátia Bonfim, garante que foi 
muito proveitoso cursar Espa-

De acordo com a coorde-
nadora pedagógica Maxilene 
Bastos, o cronograma das aulas 
prevê a realização de cursos 
de capacitação até abril; e, de 
maio em diante, o intensivão 
para o Enem. 

Portanto, a princípio, no-
vas turmas de capacitação só 
deverão ser abertas em 2017. E 
as inscrições para o intensivão 
abrem no início de maio. 

Mas categoria deve ficar 
atenta, porque está em estudo 
proposta para que os cursos de 
capacitação prossigam durante 
todos os meses do ano. 

estrutura do CPV começaram a ser 
pensadas em 2011 pela coordena-
ção, resultando na implantação 
do intensivão para o Enem e nos 
cursos de capacitação.

Clério citou sua própria experi-
ência para reforçar a importância 
do intensivão como preparatório 
para o técnico-administrativo 
alcançar a qualificação e obter be-

nefícios na carreira. Ele foi aluno 
do CPV e, em 2012, foi aprovado no 
Enem para cursar graduação em 
História e atualmente frequenta os 
cursos de capacitação.

Inscrições para 
o intensivão 
em maio 

“Tem que ser comemorado mesmo”
nhol Instrumental. “Até porque 
trabalho na Sessão de Ensino, onde 
fazemos a revalidação de diplomas 
que vêm do exterior. Além disso, o 
curso é oferecido pelo nosso Sintu-
frj.  Isso vai me levar às alturas, e o 
céu é o meu limite”, brincou ela, 
que tem pós-graduação mas pre-
tende continuar se aprimorando.

A auxiliar de laboratório do 
Instituto de Biofísica, com 22 
anos de UFRJ, Rita de Cássia de 
Albuquerque, cursou capacitação 
visando se desenvolver na carreira 
como também se qualificar para 
sua função. “Trabalho num 
laboratório de pesquisa e essa 
formação é importante. As aulas de 
Técnicas Básicas de Meio Ambiente 

aprimoram o conhecimento na 
área. Recomendo o curso aos 
meus colegas e pretendo fazer 
outros”, afirmou.

“Tem que ser comemorado 
mesmo”, festejou, empolgada, 
a auxiliar da Divisão de En-
fermagem do HU, Marlene da 
Silva Santos, ao receber o seu 
diploma do curso de Técnicas 
Básicas de Meio Ambiente. “Há 
31 anos me dedico de corpo e 
alma à UFRJ e sou apaixonada 
por isso aqui. Por isso este, assim 
como todos os momentos felizes 
da vida, deve ser comemorado”, 
ensinou, avisando: “Assim que 
for possível, pretendo fazer 
outros cursos”.

A
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TRABALHADORES de diversas áreas na UFRJ com o diploma de conclusão do curso

FRANCISCO de Assis, Clério Rosas e Maxilene Bastos expõem os objetivos do novo CPV 
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