
ANO XXIV  Nº 1159  16 A 22 DE MAIO DE 2016  www.sintufrj.org.br  sintufrj@sintufrj.org.br

Centrais sindicais e movimentos sociais organizam reação às ameaças concretas a 
direitos dos trabalhadores públicos e privados, redução dos investimentos nas políticas 
sociais, precarização da educação e da saúde pública, contra privatizações, entre outras 
medidas que estão sendo anunciadas pelo novo ministério. Mulheres e negros foram 
substituídos no Palácio do Planalto por capachos de bancários e dos investidores nacio-
nais e internacionais. A palavra de ordem a partir de agora é Fora, Temer! Páginas 4 e 5

Golpistas se instalam na 
presidência da República

Eleição de delegados ao XI Consintufrj
Confira o Calendário de reuniões nas unidades na página 3
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XI CONSINTUFRJ

Eleição de delegados até 25 de maio
Faltam 23 dias para o início do XI Congresso do 
Sintufrj, que será realizado de 9 a 11 de junho, em 
Miguel Pereira. Desde o dia 26 de abril, os técnicos-
-administrativos em educação de todos os setores 
das unidades acadêmicas da universidade estão 
sendo chamados a participar das reuniões setoriais 
realizadas pelo Sintufrj – com a participação de 
representantes das três teses inscritas para o 
congresso – para elegerem seus representantes ao 
Consintufrj. 
Até o momento foram eleitos 78 delegados e 27 
suplentes dos seguintes locais:

Dia 16/5
. Às 10h30, na FAU, na sala da Congregação (térreo). 
. Às 13h, com os trabalhadores do Instituto de História e do IFCS, na sala 113.

Dia 17/5
. Às 10h, reunião dos aposentados, no auditório do Bezão (CCS).
. Às 11h, no IPPN, auditório Walter Mors.
. Às 14h, na Escola de Música, no Edifício Ventura Corporate, na Avenida Chile, 330,

arranha-céu).
. Às 14h, Subprefeitura dos campi externos/PV, na subprefeitura da Praia Vermelha.

Dia 18/5
. Às 9h, no HUCFF (Divisão de Engenharia). 
. Às 10h, na Faculdade de Medicina, na sala SSN-25, subsolo/HU, Dpto. Radiologia.
. Às 10h30, Decania do CCS (Cenabio), na sala anexa ao auditório Hélio Fraga, 

no 2º andar.
. Às 11h, na PR-4 (para todos os trabalhadores da PR-4), no 9º andar do 

INSTITUTO de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG)

MUSEU Nacional e Horto

ESCOLA de Serviço Social

Calendário de reuniões da semana
prédio da Reitoria. 

. Às 14h, no Instituto de Nutrição Josué de Castro, na sala J2-04.

. Às 14h, Campus Macaé (Nupem).

Dia 19/5
. Às 9h30, na Coppe (todos os trabalhadores da unidade), na sala G 122.
. Às 10h, na Reitoria (Gabinete do reitor, Gab. pró-reitores, SOC, Procuradoria Geral, 

CPPD, Div. Gráfi ca, Auditoria Interna, Ouvidoria e Corin, no salão de reunião dos órgãos 
colegiados.

. Às 11h, com os trabalhadores da PR-1 e da Superest, na sala 808-CEG.

. Às 11h, na PR-2 (todos os trabalhadores da PR-2).

. Às 14h, reuniões com os trabalhadores da PR-3, PR-5 e PR-6 e SGAF.

Dia 20/5
. Às 10h, com os trabalhadores do Instituto de Química e do Instituto de Física, na sala 521.
. Às 10h, na Decania do CT.
. Às 10h, na Escola Politécnica.

Participação da categoria nas últimas setoriais

 Prefeitura Universitária: 10 efetivos e dois suplentes.
 HUCFF (DRH, CIR e DFM): dois efetivos.
 Instituto de Neurologia Deolindo Couto: quatro efetivos e dois 

suplentes.
 Escola de Comunicação (ECO): dois efetivos e dois suplentes.
 Escola de Química: dois efetivos.
 Instituto de Geociências: dois efetivos e um suplente.
 CCMN/Decania (CACG e DRE): três efetivos e um suplente. 
 Instituto de Bioquímica Médica: dois efetivos e dois suplentes.
 CPST (CPS e DST): quatro efetivos e dois suplentes.
 CAp: dois efetivos e dois suplentes.
 Instituto de Biologia: quatro efetivos e dois suplentes.
 Supertic/PR-6 (GSTI e STIC): dois efetivos e um suplente.
 Divisão de Transportes: um efetivo e um suplente.
 Iesc: um efetivo e um suplente.
 Campus Macaé (S. Pessoal, CEG e ADM): um efetivo e um 

suplente.
 HUCFF (Divisão de Enfermagem): quatro efetivos.
 Decania do CLA: um efetivo e um suplente.
 Escola de Educação Infantil: um efetivo.
 IPPMG: quatro efetivos.
 HUCFF (DAG): um efetivo e um suplente.
 Faculdade de Letras: três efetivos.
 Faculdade de Odontologia: seis efetivos.
 Instituto de Biofísica: um efetivo.
 Instituto de Matemática: dois efetivos e um suplente.
 Museu Nacional e Horto: seis efetivos.
 Faculdade de Direito: dois efetivos e um suplente.
 Fórum de Ciência e Cultura: dois efetivos e dois suplentes.
 Escola de Serviço Social: um efetivo e um suplente. 
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FIM DE UMA ERA DE ESPERANÇA

O dia 12 de maio entrará 
para a história do país 
como um dos mais tristes e 

rasteiros golpes (midiático e parla-
mentar) contra 
a democracia 
brasileira. A pre-
sidenta Dilma 
Rousseff, eleita 
com mais de 54 
milhões de votos, 
foi afastada da 
presidência da 
República.

A sessão do 
Senado que apreciou a abertura do 
processo de impeachment de Dil-
ma Rousseff começou no dia 11, às 
10h, e varou a madrugada. Depois 

Golpe contra a democracia se consolida 

de 21 horas e da fala de 71 sena-
dores, que se estendeu até pouco 
depois das 6h30 do dia 12, e numa 
votação rápida, 55 senadores vota-

ram a favor do 
processo contra 
Dilma e 22 con-
tra. A presidenta 
ficará afastada 
por até 180 dias, 
e em seu lugar 
assumiu Michel 
Temer. 

 “Quando 
vejo o entusias-

mo de pessoas mais inocentes e 
desinformadas da economia com 
o que vai acontecer no dia seguin-
te da derrubada da Dilma, fico 

imaginando que são todos uma 
espécie de meninos a aprender a 
jogar xadrez pela primeira vez: 
não conseguindo raciocinar sobre 
um segundo, um terceiro ou um 
quarto lance. Vejo o desastre se 
aproximando, porque ninguém 
conserta este país com o liberalis-
mo que arrebentou a economia 
da Europa”, declarou o senador 
Roberto Requião, do próprio PMDB 
(PR), o partido do agora presidente 
interino Michel Temer.

Próximos passos – Dil-
ma tem 20 dias para apresentar 
sua defesa. A Comissão Especial 
aprovará novo parecer, que irá 
ao plenário do Senado para ser 
votado. Para ser aprovado o 

  “Já venci a dor da 
tortura e da doença 
e agora sofro uma 
dor igualmente 
inominável, a 
da injustiça, da 
traição” – afirmou a 
presidenta Dilma   

“O maior erro do PT foi acreditar em governos de coalizão”

impeachment, são necessários 
54 votos a favor dos 81 senadores 
da Casa. Condenada por crime de 
responsabilidade, Dilma ficará 
inelegível por oito anos.

“Mantenham-se
mobilizados”
Dilma saiu cercada pelo povo, 

sob chuvas de pétalas de rosas, 
ao lado de aliados, prometendo 
resistência.  Um momento bonito 
em meio ao que Dilma definiu 
como uma hora trágica do país: 
“A jovem democracia brasileira 
está sendo objeto de um golpe. 
Porque impeachment sem crime 
de responsabilidade é golpe. Estou 
sendo vítima de uma grande injus-

tiça: aqueles que não conseguiram 
chegar ao governo pelo voto direto 
do povo, aqueles que perderam as 
eleições tentam agora pela força 
chegar ao poder. Mas o que está 
em jogo são todas as conquistas 
que tivemos nos últimos 13 anos. 
Posso ter cometido erros, mas 
nunca crimes. A luta pela demo-
cracia é longa e vamos vencer”, 
prometeu a presidenta, lembrando 
que seu governo foi alvo de intensa 
e incessante sabotagem. 

Em todo o país, movimentos 
populares, centrais sindicais e 
entidades que integram as frentes 
Brasil Popular e Povo sem Medo 
organizaram manifestações em 
defesa da democracia.

Não é por improbidade, não é 
por ter cometido um grave crime 
de responsabilidade e nem mesmo 
por ter praticado os deslizes con-
tábeis de que é acusada que a pre-
sidente Dilma foi deposta por um 
golpe parlamentar. O que Dilma, 
Lula, o PT e forças da esquerda vão 
perder é uma ‘guerra de facções’. 

Adversários de sempre e aliados 
de ontem, ressentidos, bandidos 
e oportunistas, uniram-se numa 
poderosa facção majoritária no 
Congresso Nacional para sepultar 
o ciclo de governistas petistas: “O 
ciclo do PT tem que acabar”, já 
anunciava Aécio Neves em 2013. 

 Sob Lula, com mais perfeição, 
tivemos governos conciliadores 
que, embora mantendo castas e 
privilégios, olharam para a gran-
de planície dos despossuídos, dos 
mais pobres e esquecidos. “Com a 
ascensão dos mais humildes, todos 
ganham. Ganha o pobre, ganha o 
rico, ganham as empresas”, dizia 
Lula durante seu governo. 

Mas isso já não bastava. Quan-
do Dilma ganhou novamente em 
2014, ele voltou a pregar a conci-
liação de classes (...). Mas naquela 
altura, o demônio da intolerância, 
o “chega de PT” já começava a 
dominar corações e mentes. Já se 
pregava impeachment antes da 
segunda posse de Dilma. 

Antes de Lula, filho da classe 
trabalhadora, foi Getúlio, filho 
da burguesia agrária, o outro 
presidente que tentou conciliar os 
interesses de classe, garantindo a 
primeira cesta de direitos aos tra-
balhadores, sem nada tirar do alto 
da pirâmide. Muito pelo contrário, 
criando as con-
dições para que 
florescesse no 
país – primeiro 
com a Revolução 
de 1930 e de-
pois como ciclo 
industrializante 
aberto com sua 
volta em 1950 
–, sobrepujando 
o velho corone-
lismo agrário, 
uma burguesia 
urbana e indus-
trial. 

Mas esta mesma elite não 
queria ser moderna e civilizada, 
e muito menos compartilhar o 
progresso. Seus agentes políti-
cos tentaram o impeachment de 
Getúlio em 1954 (por supostos 
crimes de gestão, como agora), 
e, não conseguindo aprová-lo, 
desencadearam a tempestade 
de acusações que o levaram ao 
suicídio. A comoção da morte 
barrou o retrocesso, mas ele 

veio dez anos depois com o 
golpe de 64, após o suspiro 
desenvolvimentista do governo 
JK. Goulart foi acossado, tenta-
ram impedir sua posse, Brizola 
garantiu a legalidade em sua 
trincheira armada. Depois, dis-
pensaram a violência institucio-

nal e partiram 
para o  golpe 
então clássico, 
o dos quartéis, 
mergulhando 
o país na dita-
dura.

Dilma vem 
sendo acossada 
com um grau de 
violência talvez 
só dedicado a 
Getúlio. A Lula, 
garantiu-se a 
indulgência re-
servada a coisas 

passageiras. Um ex-operário 
que vira fenômeno político, 
insiste em ser presidente e um 
dia chega lá. E chegando, será 
até bom que governe por quatro 
anos, para dizer ao mundo que 
neste país dos trópicos existe 
uma democracia com alguma 
permeabilidade no acesso ao po-
der político. Mas não. O homem 
se reelege, elege a sucessora e 
ela consegue reeleger-se numa 

campanha em que a guerra de 
facções já estava declarada. 
A violência contra Dilma foi 
maior porque incluiu a misogi-
nia política, o horror patriarcal 
ao governo de mulheres. 

Nunca os meios de comu-
nicação usaram de forma tão 
esmagadora seu poder contra 
um governante. A violência 
contra Dilma foi maior por-
que transcorreu numa fase de 
putrefação do sistema político, 
levando as disputas para um 
Judiciário, que, ao invés de 
arbitrar, homologou o lincha-
mento. E, antes, permitiu que a 
Operação Lava Jato, promessa de 
“limpeza completa” na orgia 
entre políticos, empresários e 
tetas do Estado, se transformasse 
em instrumento político da 
facção caçadora, arrancando 
delações, selecionando vaza-
mentos, atropelando garantias.

Nunca um governante foi 
tão sordidamente traído por 
aqueles que se lambuzaram 
com o poder compartilhado, 
pelos que adularam para mor-
der e sugar, antes de trair.  Ao 
ponto de um ministro deixar o 
cargo e correr para o plenário 
da Câmara para votar a favor do 
impeachment naquela assem-
bleia vergonhosa da noite de 17 

de abril. O emblema da traição, 
na História, será a sigla PMDB.

Foi sob a batuta de Eduardo 
Cunha, autorizados por Michel 
Temer e tangidos pelo PMDB, 
que ressentidos, bandidos e 
oportunistas uniram-se ao lon-
go do processo e naquela noite 
para acertar contas com Dilma. 

Ela certamente não lhes 
dava tapinhas nas costas nem 
com eles trocava piadas. Tentou 
governar de modo litúrgico, 
embora entregando-lhes cada 
vez maiores nacos de poder. 
Mas eles precisavam encerrar 
o ciclo petista e defenestrar a 
mulher que ousou chegar à Pre-
sidência e, no cargo, os olhou 
de frente, com aquela altivez 
insuportável, dizendo sempre 
o que pensava.

O maior dos erros do PT foi 
acreditar em governos de coa-
lizão. Mas como governar num 
sistema que permite a Lula obter 
61% dos votos e apenas 17% das 
cadeiras na Câmara? Com este 
sistema e por este caminho, 
que aprenda a esquerda, não 
adianta tentar de novo. A partida 
chega ao fim, mas não será o 
Game Over.

Trecho da colunista Tereza 
Cruvinel do blog Brasil 247

 “A violência contra 
Dilma foi maior 
porque transcorreu 
numa fase de 
putrefação do 
sistema político, 
levando as disputas 
para um Judiciário, 
que, ao invés de 
arbitrar, homologou 
o linchamento”

Foto: Internet
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O programa de Temer, baseado 
na proposta “Uma ponte para o 
futuro” do seu partido, o PMDB, 
segundo noticiado na imprensa, 
afirma que na infraestrutura tudo 
que for possível deve ser concedido 
ou privatizado. 

Dito e feito: de cara, Temer 
editou, no próprio dia 12, medida 
provisória que cria o Programa de 
Parcerias de Investimento (PPI). 
Vinculado à Presidência da Repú-
blica, será gerido pelo ex-ministro 
Moreira Franco, responsável por 
tocar o programa de privatizações 
e concessões.

Ministério polêmico
Sob o pretexto de enxugar 

a máquina, o golpista Temer 
acabou com alguns ministérios 
importantes, como o das Mulheres, 
da Igualdade Racial, de Direitos 
Humanos e da Juventude, que 
foram incorporados ao Ministério 
da Justiça. O ministério da Cultura 
ficou com o da Educação. As mu-
danças de Temer não reduziram 
o quadro de pessoal existente nas 
secretarias que tinham status de 
ministério. Portanto, não haverá 
redução de custos. 

Temer está sendo criticado até 
pela mídia que apoiou o golpe 
na democracia por ter nomeado 
apenas homens brancos para 
trabalhar ao seu lado, excluindo 
mulheres e negros do seu minis-
tério, sem contar que pelo menos 
sete dos 23 que assumiram o alto 
escalão do seu governo são inves-
tigados pela Operação Lava-Jato.

Repressão aos
movimentos
O perfil de um dos indicados 

pode sinalizar como Temer pre-
tende lidar com os movimentos: 
Alexandre de Moraes, que vai 
comandar o Ministério da Justiça 
e Cidadania (pasta a que serão 
incorporadas as secretarias da 

ALERTA: GOLPE EM CURSO!

Resistir à ponte 
para o passado

Para os movimentos sociais, o golpe é 
retrocesso neoliberal, foi consumado para 
suprimir direitos e garantir os interesses 
das elites. Entidades anunciam resistência 
ao governo interino e temerário.

Em seu discurso de posse como presi-
dente interino, no dia 12, Michel Temer 
pediu a união para um governo de salvação 
nacional, dizendo que há pautas controver-
tidas, como as reformas trabalhista e da pre-
vidência, cujas mudanças são necessárias 
para garantir a sustentabilidade do futuro. 

Pediu à classe política e ao setor privado 

apoio às reformas. Pediu ao povo que aplau-
da as medidas. Disse que é imprescindível 
melhorar o ambiente de negócios para 
o setor privado e reequilíbrio das contas 
para o setor público: “Já eliminamos vários 
ministérios da máquina pública”.

E conclamou: “Não fale em crise, tra-
balhe”, frase que, disse, irá espalhar em 
outdoors pelo Brasil, como se isso fosse 
a solução para a instabilidade político-
-econômica.

Nas entrelinhas, pode-se prever o que 
vem por aí.

“Privatizar tudo que for possível”
Mulher, Igualdade Racial e Direi-
tos Humanos).

Como secretário de Segu-
rança de São Paulo, Moraes 
classificou os protestos contra o 
impeachment na manhã do dia 
10 de maio de “atos de guerri-
lha”. Segundo a mídia burguesa, 
a passagem dele na secretaria 

de São Paulo foi colocada em 
xeque diversas vezes por conta 
da violência “supostamente ex-
cessiva diante de protestos e atos 
políticos, como, por exemplo, as 
ocupações estudantis das escolas 
estaduais que vêm ocorrendo 
desde o ano passado”, registrou 
o jornal Extra. 

“Fora, Temer!” 
Diversas cidades foram to-

madas por protestos na noite 
de quarta-feira, dia 11. No dia 
seguinte, manifestantes de movi-
mentos sociais e centrais sindicais 
fecharam, no início da noite, a 
Avenida Paulista, prometendo in-
tensificar a mobilização nas ruas. 

Novas mobilizações de ruas 
estavam previstas nas capitais 
na semana passada. No Rio de 
Janeiro, além de um ato, no dia 
13, na Cinelândia, uma manifes-
tação com o tema “Fora, Temer” 
foi convocada para o domingo, 
dia 22, no Posto 6, na Praia de 
Copacabana. 

A CUT, em nota, anunciou que 
combaterá medidas já anunciadas 
“visando precarizar relações de 
trabalho, diminuir o investimento 
nas políticas sociais, arrochar os 
salários, acabar com a política de 
valorização do salário mínimo, 
privatizar estatais e anular despe-
sas constitucionais obrigatórias 
com saúde e educação”. 

“Não aceitaremos que a classe 
trabalhadora e os setores mais po-
bres da população sejam onerados 
com mais sacrifícios. A CUT resistirá 
igualmente a qualquer iniciativa 
de abdicar da soberania nacional 
diante dos centros imperialistas.

Movimentos sindical e sociais vão reagir

Conclamamos nossas bases a 
resistir ao governo Temer. Lutamos 
até agora contra o golpe e conti-
nuaremos lutando, nas ruas e nos 
locais de trabalho, para reconduzir 
o país ao Estado de Direito, ao regi-
me democrático e para fortalecer o 
povo, de onde emana todo o poder, 
para efetuar a necessária reforma 
de nossas instituições políticas”.

 “Governo golpista não merece 
e nem terá trégua”, afirmou, em 
nota, Adilson Araújo, presidente 
da CTB (Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Brasil). 
“Temer promete flexibilizar os 
direitos trabalhistas, expondo os 

contratos de trabalho ao arbítrio do 
mercado ao estipular o primado do 
negociado sobre a lei. É por esta e 
outras razões que Temer não será 
uma ponte para o futuro, como en-
ganosamente propaga, mas uma 
ponte para o retrocesso ao passado 
neoliberal que muitos julgavam 
enterrado. Nosso compromisso é 
redobrar os esforços de conscien-
tização e mobilização da classe 
trabalhadora e do povo brasileiro 
contra o retrocesso neoliberal e em 
defesa da democracia, da CLT e da 
soberania nacional. Fora Temer!”

A CTB alerta que o governo 
golpista afronta também a so-

berania nacional ao declarar 
o objetivo de mudar o marco 
regulatório do pré-sal e entregar 
nosso petróleo à livre exploração 
do capital estrangeiro: “Com 
José Serra à frente do Itamaraty, 
veremos, muito provavelmente, o 
esvaziamento do Mercosul, Celac 
e Brics, o abandono da política de 
integração latino-americana e a 
restauração da diplomacia dos 
pés descalços subalterna aos EUA”.

Ao povo brasileiro
“(...) A Frente Brasil Popular 

conclama os trabalhadores da 
cidade e do campo, os intelectuais 
e artistas comprometidos com a li-
berdade, a juventude e as mulheres 
a rechaçar, em todos os locais de 
estudo, trabalho e moradia, este 
atentado contra a democracia. 
Estaremos todos unidos sob a 
palavra de ordem “Fora, Temer!”. 
Somente haverá paz quando o 
governo for restituído a quem 
recebeu mandato constitucional 
consagrado pelas urnas.”

O voto popular foi usurpado 
por parlamentares dispostos a 
tomar de assalto o poder político. 
Agindo à revelia das urnas, fazem 
parte da coalizão de forças con-
servadoras que se formou para 
estabelecer um governo ilegítimo, 
a serviço dos grandes grupos eco-
nômicos locais e internacionais”, 
alerta a nota da Frente Brasil 
Popular. 

Foto: Internet

POVO nas ruas em São Paulo no dia 11 de maio. Agora é Fora, Temer!
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VÁRIAS

Convênio Espaço Saúde Sintufrj e o Cepe
O Clube dos Empregados da 

Petrobras (Cepe), no Fundão, é 
o mais novo parceiro do Espaço 
Saúde Sintufrj para as ativida-
des dos alunos. O convênio foi 
celebrado na festa pelo Dia das 
Mães, promovida pelo Cepe e 
que fez parte das comemorações 
dos 37 anos do clube, completa-
dos no dia 13 de maio.

Os alunos terão aulas de hi-
droginástica e recreação, com 
direito a futebol masculino e fe-
minino. A partir de 19 de maio, a 
hidroginástica estará aberta para 
o Espaço Saúde, sendo as aulas 
realizadas às terças e quintas-
-feiras, pela manhã e no horário 
de almoço. O futebol começará a 
partir de junho, às quintas-feiras, 
entre 16h30 e 18h30.

O presidente do Cepe, Ro-
berto Cordeiro, está muito sa-
tisfeito e acredita que a aproxi-
mação do clube com o Sintufrj 
se solidificará. “Nós e o Sintufrj 
somos parceiros já há muitos 
anos. E este convênio, fruto de 
iniciativa da Carla (Carla Nas-
cimento, coordenadora do Es-
paço Saúde Sintufrj), veio selar 
uma vontade antiga que agora 
está formalizada”. 

Cordeiro, que era vice-pre-
sidente e assumiu a presidência 
em 2001, realizou vários eventos 
sociais e esportivos, aumentou 
convênios e parcerias e melho-
rou as instalações do clube. Ele 

O Encontro Nacional de Estu-
dantes e Coletivos Universitários 
Negros (EECUN), que reuniu cerca 
de mil jovens de todo o Brasil, foi 
realizado no auditório do Quinhen-
tão (CCS), de sexta-feira, dia 13 de 
maio – data que marca a falsa abo-
lição da escravatura – até domin-
go, dia 15. 

Os estudantes vieram de todas 
as regiões do país para discutir ge-
nocídio, cotas e o posicionamento 
da militância negra dentro e fora 
da universidade. O encontro estava 
sendo planejado desde o fi nal de 
2013 por jovens estudantes negros 
que não se viam representados pe-
los espaços de discussão política 
dentro da universidade. Lideranças 
históricas do Movimento Negro 
foram convidadas a participar das 
atividades.

13 de Maio: Dia Nacional de 
Denúncia contra o Racismo

A Lei Áurea, que aboliu ofi cial-

mente a escravidão no Brasil, foi 
assinada em 13 de maio de 1888. 
A data, no entanto, não é come-
morada pelos movimentos sociais 
que lutam contra a discriminação 
racial e por direitos para a popula-
ção negra. A razão é o tratamento 
dispensado aos que se tornaram 
ex-escravos no país. Para o Movi-
mento Negro, o 13 de maio é o Dia 

Nacional de Denúncia contra o Ra-
cismo. 

“Naquele momento, faltou 
criar as condições para que a popu-
lação negra pudesse ter um tipo de 
inserção mais digna na sociedade”, 
disse Luiza Bairros, ex-ministra da 
Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Seppir) no 
governo Dilma Rousseff. A secre-

taria perdeu o status de ministério 
com a mudança ministerial pro-
movida por Michel Temer.

Após o fi m da escravidão, de 
acordo com o sociólogo Florestan 
Fernandes (1920-1995), em sua 
obra A integração do negro na 
sociedade de classes, de 1964, as 
classes dominantes não contribuí-
ram para a inserção dos ex-escra-

vos no novo formato de trabalho. 
“Os senhores foram eximidos da 
responsabilidade pela manutenção 
e segurança dos libertos, sem que 
o Estado, a Igreja ou qualquer ou-
tra instituição assumisse encargos 
especiais que tivessem por objeto 
prepará-los para o novo regime de 
organização da vida e do trabalho”, 
diz o texto.

QUINHENTÃO lotado de estudantes negros brasileiros

se orgulha também do trabalho 
social desenvolvido: “Realiza-
mos também atividades para o 
pessoal e os jovens do entorno da 
Ilha do Fundão. Oferecemos op-
ção para muitos que não teriam 
como sair sozinhos da realidade 

em que vivem”, disse.
O Cepe fi ca atrás do Cen-

tro de Pesquisas da Petrobras 
(Cenpes), na saída para a Linha 
Amarela, e tem uma moderna 
e diversifi cada estrutura. Ponto 
agradável de encontro, o clube 

proporciona lazer e descontra-
ção para seus associados e visi-
tantes. O servidor da UFRJ pode 
também frequentar o clube, 
desde que se cadastre como asso-
ciado especial, pois o estatuto do 
clube garante a oportunidade.

“Queremos promover um en-
trosamento de potenciais. Quem 
for servidor pode participar de 
forma igualitária no clube”, 
anuncia Cordeiro, entusiasmado 
com a parceria com o Sintufrj, 
através do Espaço Saúde.

CAMPO de futebol e futsal QUADRA de tênis

PISCINA para as aulas de hidroginástica EQUIPE do Espaço Saúde posa com o dirigente do Cepe

UFRJ sedia encontro nacional de universitários negrosUFRJ sedia encontro nacional de universitários negros
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SEMANA DA ENFERMAGEM

Categoria discute gestão, ensino e assistência
Comemoração reúne, no HUCFF, todas as entidades representativas dos profissionais de enfermagem

A   Divisão de 
Enfermagem 
do Hospital 
Universitário 
Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) 
celebrou, nos dias 
10 e 11, a Semana 
da Enfermagem 
com uma 
programação que 
incluiu discussão 
sobre a elaboração 
de políticas de 
enfermagem, 
organização da 
classe e políticas de 
gestão, no auditório 
Halley Pacheco, 
na unidade 
hospitalar. O evento 
fez parte das 
comemorações da 
Semana Nacional 
da Enfermagem, 
que é realizada 
desde a década de 
1940, por iniciativa 
da Escola de 
Enfermagem Anna 
Nery, e organizada 
pela Associação 
Brasileira de 
Enfermagem. 

Duas datas importantes mar-
cam o início e o fim das come-
morações, pelos profissionais de 
enfermagem: 12 de maio – Dia 
Mundial do Enfermeiro, que ce-
lebra o nascimento da fundadora 
da enfermagem moderna, Flo-
rence Nightingale; e 20 de maio 
– Dia Nacional dos Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem, que re-
memora a data de falecimento da 
enfermeira Anna Nery, pioneira 
na enfermagem brasileira. 

Homenagem e mostra  
Em homenagem aos 90 anos 

da Associação Brasileira de En-
fermagem (Aben), a Semana da 
Enfermagem do Hospital Univer-
sitário seguiu a temática adotada 
pela entidade nas suas comemo-
rações: “Reconhecendo a política 
de gestão, ensino e assistência de 
enfermagem no HUCFF: estraté-
gias e desafios”, e exibiu um do-

cumentário que conta a história 
do nascimento da Aben.

Paralelamente à programa-
ção da Semana da Enfermagem, 
foi realizada a 16ª Mostra Cientí-
fica e Cultural da Divisão de En-
fermagem, na portaria principal 
do HUCFF, cujos trabalhos foram 
avaliados por uma comissão cien-
tífica composta de enfermeiros da 
unidade e de professores da Escola 
de Enfermagem Anna Nery e do 
Centro Federal de Educação Tec-
nológica Celso Sukow da Fonseca.

Mais espaços 
para as mulheres  

A presença maciça de mulhe-
res no auditório Harley Pacheco 
chamou a atenção da vice-reitora 
Denise Fernandes, que aprovei-
tou a oportunidade para fazer a 
seguinte constatação: embora se-
jam maioria em profissões como 
a enfermagem, é muito difícil ver 
uma mulher, na universidade, 
ocupando cargos de direção em 
unidades ou em posições de desta-
que. “Hoje eu sou reitora em exer-
cício (o reitor estava viajando) e 
é muito comum eu ser a única 
mulher em solenidades e reu-
niões de que tenho participado. 
E tenho notado isso com muita 
evidência”, disse, acrescentando 
que “aquele evento seria uma 
oportunidade para discutir como 
avançar em termos de direitos da 
mulher”.   

“É diária a luta que travamos 
e que resolvemos abraçar no dia 
em que chegamos ao hospital 
e contra toda a política avessa 

à missão maior de formar e de 
educar”, disse Maria Cecília Pe-
reira Bosa, diretora da Divisão 
de Enfermagem, apontando para 
o fato de que as profissionais da 
área, muitas com marido, filhos, 
casa para cuidar, na maioria das 
vezes, têm hora para chegar ao 
trabalho, mas não para sair.

Neide Aparecida Titonelli 
Alvim, diretora da Escola de En-
fermagem Anna Nery, ratificou a 
importância da integração da uni-
dade com o Hospital Universitário: 
“Agradecemos aos enfermeiros do 
HU, que, juntos com os professores 
da Anna Nery, engrandecem nosso 
campo de formação prática”.

A coordenadora-geral do 
Sintufrj, Ana Célia, afirmou que 
a essência da profissão de enfer-
magem é cuidar do ser humano, 
portanto, quem abraça o ofício é 
preciso ter sentimentos fortes de 
generosidade e solidariedade com 
o próximo. “Todas as profissões 
necessitam de muito compromis-
so, mas quando se lida com a vida 
é ainda mais importante, assim 
como com a demanda de trabalho 
e com a carga horária exigidas no 
cuidado com a saúde”, ressaltou.

A superintendente do hospital 
Beatriz Penedo, que representou o 
diretor-geral Eduardo Côrtes (tam-
bém em viagem), falou do esforço 
da gestão para recuperar a infraes-
trutura da unidade e melhorar as 
condições de trabalho dos profis-
sionais de saúde. 

Florence Brasil, representan-
do a decania do Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS), destacou a 

importância de “lutarmos pela 
saúde pública, pelo nosso direito à 
saúde e pelo Hospital Universitá-
rio, que é uma grande trincheira 
de luta dos servidores”.

Políticas de enfermagem
A primeira conferência, “A 

construção de políticas de enfer-
magem e seus órgãos de classe”, 
foi mediada pela doutoranda 
Ingrid Jerônimo e contou com a  
participação de Sônia Belchior, 
representando a presidência da 
Seção da Associação Brasileira 
de Enfermagem no Rio de Janei-
ro (Aben-RJ); de Lilian Behring, 
representando a presidência do 
Conselho Regional de Enferma-
gem (Coren-RJ); e de Mônica 
Armada, presidente do Sindicato 
dos Enfermeiros do Rio de Janeiro 
(SindEnf-RJ).

Sônia afirmou que as colegas 
que participaram da criação da 
Aben não pensaram apenas numa 
entidade associativa ou cultural, 
mas representativa, e criticou as 
propostas de ensino a distância 
(EAD) do curso de enfermagem: 
“Até onde sei, todas as entidades 
estão contra o EAD. Quero saber 
como alguém aprende exame físi-
co por computador”, questionou, 
apontando a preocupação da enti-
dade com a formação profissional.

Ela convocou a categoria para 
participar dos fóruns da entidade 
e esclareceu: as questões salariais, 
jornada, assédio moral, ações ju-
diciais referem-se ao sindicato; 
regulamentação profissional diz 
respeito ao Conselho; ensino, pes-

quisa, qualificação são competên-
cias da Associação.

Lilian Behring, do Coren-RJ, 
usou o caso da enfermeira acu-
sada de injetar café com leite na 
veia de uma senhora, que acabou 
falecendo – notícia amplamente 
divulgada pelos meios de comu-
nicação –, mas quando o laudo 
da necrópsia comprovou que a 
informação não procedia, o des-
mentido não alcançou a mesma 
dimensão do escândalo, para in-
dagar: “Que modelo é este que se 
está reproduzindo (no país)?”

Lilian aproveitou a oportuni-
dade para explicar para que serve 
o Conselho: “O Conselho foi feito 
para legislar, fiscalizar, disciplinar”, 
informou. E aconselhou aos profis-
sionais da enfermagem que olhas-
sem as entidades – Coren, Aben 
e sindicato – como uma tríade. E 
estimulou aos não sindicalizados 
que o fizessem. 

A dirigente do SindEnf-RJ, 
Mônica Armada, reafirmou o 
papel da entidade na defesa da 
classe, alertando que a categoria 
sofre com o desrespeito às leis tra-
balhistas, citando como exemplo 
a terceirização. E informou que 
a entidade conta com duas no-
vas subsedes no estado do Rio de 
Janeiro, e tem como foco de luta 
a conquista do piso nacional – 
atualmente o piso estadual é R$ 
2.684,99 –, a regulamentação 
da jornada de 30 horas semanais 
(que sofre resistência para apro-
vação no Congresso das bancadas 
dos donos de hospitais e de planos 
de saúde) e formação qualificada.

ANA Célia, Beatriz Penedo, Florence Brasil, Denise Fernandes, Neide Aparecida e Maria Cecília 

Foto: Assessoria de Comunicação HUCFF 

 

         



pauta de reivindicações ao secretá-
rio, houve uma ordem para que os 
diretores proibissem os estudantes 
de realizar assembleias. Foi um 
verdadeiro AI-5. Não podíamos nem 
nos reunir. Mas na noite do dia 7 
de abril fizemos nossa reunião, e, 
mesmo com a presença de funcio-
nários da Secretaria de Educação, 
que nos desrespeitaram, votamos 
pela greve estudantil”, relata Kayo 
Silva, 15 anos, do 1º ano.

A rotina diária dos jovens ocu-
pantes envolve limpeza de espaços, 
organização de material, consertos 
diversos, aulas sobre temas variados, 
debates e shows de apoio realizados 
por artistas. Em cada escola os 
estudantes se revezam nas tarefas e 
tomam para si a responsabilidade 
de recuperar, preservar e denunciar 
a situação das unidades. Eles docu-
mentam tudo por vídeo e fotos que 
são postadas no Facebook. 

No Colégio Visconde de Cairu, 
no Méier, os estudantes promove-
ram uma  varredura no prédio, 
e descobriram salas servindo de 
depósito para materiais inutilizados 
e/ou didáticos não distribuídos aos 
alunos. Por fim, decidiram organi-
zar um mutirão para reformar salas 
e outras dependências.  

No momento, a maioria das 
ocupações necessita de doações, 
como alimentos, material de lim-
peza, higiene e para as reformas. 

Conquistas
As reivindicações dos estudantes 

são: eleição direta para direção das 
escolas, extinção do Sistema de 
Avaliação da Educação do Estado do 
Rio de Janeiro (Saerj), maior carga 
horária para filosofia e sociologia, 
volta de porteiros e inspetores, pa-
gamento sem atraso aos professores, 
aumento salarial, máximo de 35 
alunos por sala de aula, passe livre 
no transporte coletivo, cronograma 
de investimento na infraestrutura 
das escolas e ensino de qualidade. 

Até agora, o movimento dos 
estudantes conquistou: extinção 
do Saerj e eleição direta para dire-
tores 40 dias após as desocupações, 

Inspirados pela ocupação es-
tudantil das escolas em São Paulo, 
na luta contra a reorganização 
escolar do governo Geraldo Alckmin 
(PSDB), os estudantes do Rio de 
Janeiro decidiram ser protagonistas 
de sua própria história. Há mais de 
um mês, com a ocupação de mais de 
70 escolas, eles dobraram o governo 
estadual. E o movimento Ocupa 
Escola, que começou em apoio à 
greve dos professores, iniciada no 
dia 2 de março, ganhou as redes 
sociais e as páginas dos jornais. 

Estudantes secundaristas – 
entre 15 e 18 anos, apoiados por 
ex-alunos, pais, professores e ar-
tistas – enfrentaram intimidações, 
bloqueio de vale-transporte, corte 
de luz, suspensão de verbas para 
alimentação e até a antecipação de 
férias com o objetivo de esvaziar o 
movimento para revelar o abando-
no da educação no Rio de Janeiro: 
escolas sem condição de funciona-
mento, degradadas, com professores 
e funcionários malremunerados e 
sem salários.

“A greve dos professores estava 
muito forte, mas nós, estudantes, 
percebemos que sozinhos eles te-
riam muita dificuldade de romper 
a barreira com o governo. Então, 
vimos a necessidade de unificar a 
luta, porque se o professor sofre, 
a gente sofre também. A educação 
no Rio está precarizada há muito 
tempo. O Mendes foi o primeiro 
colégio a ser ocupado durante 
uma semana. Depois foi o Colégio 
Gomes Freire, na Penha, e aí se 
seguiram várias ocupações. Desde 
o início, declaramos que estávamos 
lutando pela melhoria da educação 
e pelas escolas do Rio que estavam 
sucateadas”, conta Pablo Spinelli, 
15 anos, aluno do 1º ano do Colégio 
Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha 
do Governador.

Segundo a professora da rede 
municipal e estadual Rosane 
Almeida, consta da pauta de rei-
vindicações da categoria a defesa 
da escola pública e de qualidade, e 
o movimento Ocupa reforçou essa 
bandeira de luta. “Nós lutamos há 
vários governos por melhorias nas 
escolas, e os alunos, com a força 
dessa ocupação, acabaram vindo ao 
encontro desse nosso movimento, 
o que ajudou muito”, afirmou a 
educadora.

Represálias
No Colégio Estadual Chico Any-

sio, no Andaraí, os alunos enfren-
taram a proibição de assembleias e 
reuniões que, segundo eles, foi por 
ordem do  secretário estadual de 
Educação, Antonio Neto, mas eles 
resistiram às intimidações. “Depois 
que a Associação dos Estudantes 
Secundaristas do Rio apresentou a 

Ocupa, por uma educação pública digna
Movimento contabiliza vitórias depois de mais de 50 dias de ocupações

recarga do RioCard uma vez por 
mês, repasse de até R$ 15 mil para 
cada escola para reparar danos 
na infraestrutura e melhoria na 
alimentação. 

“Foram conquistas importantes 
pra gente. O Saerj, consideramos 
como uma prova meritocrática. 
O vale-transporte, que tínhamos 
que recarregar na escola e moni-
torava nossas viagens, era uma 
verdadeira coleira eletrônica. Nossa 
alimentação, que vinha decain-
do – permanecemos 10 horas na 
escola à base de biscoito de água 
e sal no café e no lanche, e ovo no 
almoço –, conseguimos que agora 
haja um cardápio oficial, que será 
publicado no Diário Oficial com 
a obrigatoriedade de cumprimento 
por todas as escolas. O dinheiro 
para a reforma é quase nada para 
algumas escolas, mas, de qualquer 
forma, foi um ganho muito grande. 
Vamos continuar com a nossa luta, 
pois há mais por conquistar”, disse 
Izadora Farias, 17 anos, aluna do 2º 
ano do Colégio Chico Anysio. 

Movimento contrário
Além da represália institu-

cional, os estudantes enfrentam 
também o movimento Desocupa Já, 
formado também por alunos que, 
na contramão da história, brigam 
(literalmente) pela desocupação 
das escolas. No dia 10 de maio, 
quando a representação do Ocupa 
reunia-se com a Secretaria estadual 
de Educação, os contrários à luta da 

maioria invadiram, com violência, 
a ocupação no Colégio Prefeito 
Mendes de Moraes. Eles pularam o 
muro e também cortaram o cadea-
do do portão com alicate e entraram 
na escola xingando, agrediram 
colegas e urinaram e queimaram 
os colchões.  

Depois da invasão, o clima é de 
tensão e apreensão. Os estudantes 
temem  uma nova invasão e mais 
violência. Até a semana passada, 
eles estavam sitiados dentro do 
colégio.

Para o estudante Kayo Silva, 
o Desocupa não é um movimento 
ilegítimo: “O Desocupa não quer 
dialogar, não tem pautas sólidas, 
só quer o retorno das aulas e partir 
para a violência”. Segundo o estu-
dante, é visível o apoio da Secretaria 
de Educação ao Desocupa, “porque 
faz propaganda no twitter e nas 
redes sociais a cada ação deles”. 

O chefe de gabinete da secretaria, 
Caio Castro Lima, esteve no Mendes 
no dia seguinte à invasão – foi a 

terceira vez, desde a ocupação, no 
dia 21 de março, que ele esteve lá. 
Ele negou o apoio da secretaria ao 
movimento  contra as desocupações: 
“A secretaria não participa e não 
incentiva nenhum movimento de 
ocupação e desocupação. A secre-
taria em momento algum chamou 
a polícia. Vamos tentar acalmar 
os ânimos e ver se os estudantes se 
acertam e retornam à normalidade. 
O que vamos trabalhar é a harmonia 
com a equipe pedagógica da escola 
com os que são contra a ocupação e 
os que são a favor”.  

Segundo Caio, “o governo quer 
chegar a uma solução do problema, 
porque já perdeu o que tinha de 
perder com o movimento. E o mo-
vimento já mandou o recado que 
tinha de mandar. A gente sabe que 
o governo está sem credibilidade, 
mas a gente está tentando mostrar 
o que vai fazer. O movimento tem 
de entender que o governo tem seu 
tempo, e o calendário do ano e do 
ano letivo está muito apertado”.   

ESTUDANTES na fazem 
barricada no portão do 
Colégio Prefeito Mendes 
de Moraes para impedir 
a entrada dos grupos 
contra as ocupações; sala 
do Grêmio Estudantil, 
no Colégio Visconde 
de Cairu, usada como 
depósito de lixo; e alunos 
no mutirão de limpeza no 
Colégio Chico Anysio

ESTUDANTES EM LUTA
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