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Todas as informações sobre o congresso (pré-credenciamento de delegados, programação, 
horário de saída dos ônibus) estão na Página 7

Pela democracia, direitos e o patrimônio público
A responsabilidade deste congresso é grande, porque ocorre num momento em que o país está mergulhado numa crise 

político-institucional sem precedentes, imposta pela classe política conservadora e de direita e pelo Judiciário. Nunca os direitos 
dos trabalhadores e o patrimônio da sociedade brasileira estiveram tão perto de serem extintos. 

É hora de refletir para deliberar com menos probabilidade de erros, e de unir forças para resistir aos desmandos dos golpistas. 
Um ótimo congresso para todos nós!

CENTRO DO RIO DE JANEIRO, 2 de junho: Marcha das Mulheres pela Democracia

Câmara aprova 
reajuste dos servidores 
do acordo de greve. 
Página 3

Sindicato prioriza 
a capacitação e 
a qualificação da 
categoria.
Páginas 8, 9 e 10  
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DOIS PONTOS

Com pesar, informamos o 
falecimento de um dos militantes 
mais antigos do Sintufrj: Nivaldo 
Holmes de Almeida. Ele faleceu no 
dia 28 de maio, aos 77 anos. Téc-
nico-administrativo em educação 
aposentado, trabalhou por 40 anos 
no campus da Praia Vermelha. 
Orgulhava-se de ser funcionário 
público e trabalhar na UFRJ. Com 
ele se apaga um capítulo da histó-
ria desta universidade. 

Nivaldo Holmes, pai do diri-
gente do Sintufrj Nivaldo Holmes 
Filho, foi diretor da Assufrj no 
início da década de 1980. Era 
muito querido e popular na Praia 
Vermelha e na Faculdade de Eco-
nomia e Administração (FEA), 
hoje Faculdade de Economia. 

Adeus a Nivaldo Holmes de Almeida

Entrou como arquivista em 1962 
e chegou a chefe de protocolo na 
Divisão de Registro de Estudante 
(DRE) na década de 1970.

Muito prestigiado também 
pela comunidade de toda a UFRJ, 
Nivaldo Holmes era chamado 
de professor pelo reitor Aloísio 

Teixeira (falecido em julho de 
2012). De Aloísio, ele recebeu o 
bóton oficial da universidade em 
reconhecimento a sua dedicação 
à instituição, principalmente ao 
campus da Praia Vermelha. 

Além do ex-reitor Aloísio Tei-
xeira, Nivaldo Holmes conheceu, 
ainda estudantes, personagens des-
ta universidade que se tornaram 
profissionais renomados, como a 
economista Maria da Conceição 
Tavares, entre muitos outros. Al-
guns, inclusive, fizeram e fazem 
parte do staff dirigente da UFRJ.  

“O reitor Aloísio foi muito bom 
aluno. E muito bom professor. Já 
o Gambine (Roberto Gambine, 
atual pró-reitor de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças), tive 

que insistir com ele para terminar 
o curso de Administração; vivia 
trancando matrícula”, relembrou, 
certa vez, Nivaldo Holmes, que 
teve também a oportunidade e a 
tristeza de conhecer outro aluno: 
Stuart Angel, assassinado pela 
ditadura – jamais esquecido pelo 
técnico-administrativo.

O arquivista que virou “profes-
sor” era leitor assíduo do Jornal do 
Sintufrj. Gostava de ir sempre ao 
Fundão visitar o Sindicato e rever 
amigos e funcionários, dos quais 
conquistou amizade sincera. Ele 
gostava de chamar de “professo-
ras” as profissionais de jornalismo 
da entidade. 

Nivaldo Holmes de Almeida 
deixa muitas saudades.

Dezenas de pessoas atenderam ao convite da Coordenação de Aposentados e Pensionistas 
do Sintufrj e do GT-Aposentados do Sintufrj e marcaram presença na confraternização 
realizada no dia 31 de maio, no Espaço Cultural da entidade, no Fundão. 

Um farto churrasco foi servido no almoço-dançante, e um grupo folclórico de dança 
cigana iluminou o ambiente com suas roupas coloridas. À tarde, um enorme bolo foi 
cortado em comemoração aos aniversariantes do mês. 

O Espaço Saúde Sintufrj inaugura nesta segunda-feira, dia 6, mais uma modalidade 
de exercício físico: hidroginástica. As aulas serão ministradas na piscina do Clube dos 
Empregados da Petrobras (Cepe), no Fundão, às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h e 
das 11h às 12h. 

As vagas são limitadas, portanto, se você estiver interessado, não perca tempo. Procure 
a secretaria do Espaço Saúde Sintufrj e faça sua inscrição. 

Para frequentar as aulas, será necessário passar pelo exame médico realizado no próprio 
Cepe, às terças e quintas-feiras, ao custo de R$ 5. 

Um dia de confraternização e comemoração

Inscrições abertas para hidroginástica 
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ACORDO DE GREVE

Câmara aprova reajuste do acordo de 2015
Em agosto, reajuste será de 5,5%. A Fasubra lembra que ainda há itens do acordo de
greve, como aprimoramento da carreira, que precisam ser discutidos com o governo

A Câmara dos Deputados 
aprovou, no dia 1º de junho, 14 
projetos de lei em que constam re-
ajustes dos salários dos servidores. 
A maioria resultado de acordos de 
greve com diversas categorias em 
2015, no governo da presidenta 
Dilma Rousseff. 

Embora a mídia tenha divul-
gado o fato como um megarre-
ajuste com impacto de R$ 50 bi-
lhões em quatro anos, segundo a 
Fasubra o governo interino de Mi-
chel Temer e o Congresso Nacio-
nal estão apenas cumprindo com 
a obrigação referente aos acordos 
fi rmados com os servidores públi-
cos federais. 

“Temer sabe que se não hon-
rasse tais acordos, enfrentaria forte 
desgaste e a iminência de uma 
poderosa greve do funcionalismo, 
que certamente se voltaria con-
tra o governo”, diz o informe da 
Fasubra. Segundo a Federação, o 
reajuste concedido não cobre se-
quer a infl ação do período (2015). 

A Fasubra orienta que a ca-
tegoria fi que alerta não apenas 
porque o projeto ainda precisa 
passar pelo Senado, mas porque é 
necessário que o acordo da greve 
seja cumprido na íntegra. Além 
disso, os trabalhadores estão em 
luta contra a aprovação de outros 
projetos que atacam direitos e con-
gelam salários do funcionalismo, 
como PLP 257/2016.

Calendário de mobilização
Elaborado em conjunto com o Fórum Nacional das Entidades dos 

Servidores Públicos Federais.
6 a 10 de junho – Pressão, no Congresso Nacional, sobre as lideranças 
dos partidos contra o PLP 257/16 (contra direitos dos servidores públi-
cos).
10 de junho – Organização de manifestações contra o PLP 257/16.
16 de junho – Às 13h, no Museu da República, em Brasília, grande 
ato público em defesa dos serviços públicos e contra os ataques à classe 
trabalhadora; e realização de atividades conjuntas com entidades do 
serviço público federal, estadual e municipal nos locais onde não for 
possível o envio de caravanas.
16 de junho – Reunião ampliada do Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais (Fonasef) para discutir os pacotes 
anunciados pelo governo Temer, às 18h, no Imperial Hotel, em Brasília.
16 a 18 de junho – II Encontro Nacional da Educação, em Brasília.
19 a 20 de junho – Plenária Nacional da Fasubra (na UnB).

O PL do reajuste – No PL 
4251/15, específi co para carreiras 
da Educação, que inclui os traba-
lhadores técnico-administrativos, 
consta o reajuste de 10,5% acor-
dado no fi nal da greve de 2015, 
parcelado em dois anos: 5,5% em 
1º de agosto de 2016 e 5% em 1º de 
janeiro de 2017.

A nota da Federação explica 
que os reajustes estão previstos na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e no Orçamento de 2016 
aprovados pelo Congresso Nacio-
nal em 25 de maio, e prevê um 
défi cit de R$ 170,5 bilhões para 
este ano. A maioria dos projetos 
será encaminhada para aprova-
ção no Senado e depois para san-
ção do presidente interino Temer. 
De acordo com a Agência Câma-
ra Notícias, o aumento alcança 
24.360 servidores civis ativos, 
11.685 aposentados e instituidores 
de pensão.  

Saúde e educação 
em segundo plano 

“Há uma diferença na forma 
como são tratados os percentuais 
para as categorias consideradas es-
tratégicas entre o restante, que, na 
ideia do governo, pode ser priva-
tizada, terceirizada ou repassada 
para Organizações Sociais. Desse 
modo, saúde, educação e previ-
dência continuam sendo catego-
rias secundarizadas no processo”, 

chama a atenção o informe da 
Fasubra.

Pontos pendentes
A direção nacional lembra que 

há uma série de questões do acordo 
de greve que não fazem parte do 
PL, tais como os editais de vagas de 
graduação e especialização para téc-
nicos-administrativos, o seminário 
sobre assédio moral, a discussão da 
pauta da Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh) com os 
servidores do Regime Jurídico Único 
(RJU), a democratização nas univer-
sidades e a mudança de quem está 
na antiga carreira (PUCRCE) para a 
atual PCCTAE. 

A Fasubra também cobra do 
MEC a discussão sobre aprimora-
mento da carreira, capacitação e 
qualifi cação no estágio probatório, 
reconhecimento de títulos e utiliza-
ção de disciplinas de graduação e 
pós-graduação para progressão por 
capacitação, tudo previsto no acordo 
de greve e até agora sem avanços.

Foram encaminhados ofícios ao 
ex-ministro da Educação exigindo 
respostas sobre o não cumprimento 
integral do acordo de greve por parte 
do governo. Mas não houve qual-
quer resposta.

Na próxima Plenária Nacional 
da Fasubra, dias 19 e 20 de junho, 
serão discutidos os desdobramentos 
da falta de cumprimento do acordo 
de greve.

Mobilização popular impõe a volta do MinC
Por pressão popular, o governo 

golpista de Michel Temer voltou 
atrás na decisão de extinguir o 
Ministério da Cultura, mas a mo-
bilização dos movimentos sociais e 
populares e da classe artística conti-
nua em todo o país, com a ocupa-
ção de sedes do MinC, como ocorre 
desde o dia 16 de maio no Palácio 
Capanema, no Rio de Janeiro.

O movimento “Ocupa MinC” 
de indignação com a transforma-
ção do Ministério da Cultura numa 
secretaria revelou o retrocesso con-
servador imposto aos brasileiros 
pelo governo do golpe na demo-
cracia. “Não é só pelo MinC, fora 
Temer”, informavam os manifestos 
distribuídos à população. 

Vitória da mobilização
Durante a ocupação, o Palá-

cio Capanema, no Centro do Rio, 
sediou eventos culturais reunindo 
artistas e manifestantes, e uma sé-
rie de shows com grandes nomes 
da música popular brasileira, como 
Lenine, Frejat, Arnaldo Antunes, 
Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Seu 
Jorge.

A repercussão foi enorme, tanto 
nas redes sociais como na impren-
sa. A tal ponto que, diante de ta-
manho desgaste, o interino Temer 
recuou e recriou o ministério. O se-
cretário de Cultura do Rio, Marcelo 
Calero, foi escolhido como ministro 
da Cultura. “O que ocorreu agora 
foi um ajuste, uma resposta a uma 
demanda da população”, disse, 
prometendo “uma gestão absoluta-
mente republicana, sem doutrina-
ção, não partidarizada”.

Mas nem mesmo o anúncio 

de recuo do golpista demoveu os 
manifestantes, que permaneceram 
ocupando o Palácio Capanema, as-
sim como foram mantidas as ocu-
pações nas sedes do MinC em outros 
estados. 

No dia 23 de maio o perfi l do 
Facebook “Ocupa MinC” divulgou 
um vídeo-manifesto – com a par-
ticipação de diversos artistas – com 
a seguinte mensagem: “Qualquer 
tipo de negociação com o Palácio 

do Planalto é uma forma de legiti-
mar o golpe. Ocuparemos de forma 
pacífi ca e contundente as sedes do 
Ministério da Cultura em todo o 
Brasil. Já somos 21 estados ocupa-
dos, faltam só seis”.

MANIFESTAÇÃO em Brasília durante a greve de cem dias

UM dia de agito na ocupação do Palácio Capanema, no Centro do Rio

Foto: Internet

Foto: Arquivo Sintufrj
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HU

Mobilização por salário de extraquadro
As últimas semanas foram de 

tensão para a direção do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Fi-
lho, em virtude de boatos de que, a 
partir do mês de junho, a Reitoria 
não poderia mais arcar com o paga-
mento dos salários dos trabalhadores 
extraquadro. 

Segundo o diretor Eduardo 
Cortês, o HU não dispõe de recur-
sos próprios suficientes para pagar 
os 724 extraquadro que atuam em 
todas as áreas do hospital (admi-
nistrativa, médica, enfermagem, 
ambulatório, centro cirúrgico, nu-
trição e serviço social).

Unidade fecha
 “A ausência destes profissionais 

fecha o hospital”, garante Cortês. 
“Estamos todos nos posicionando 
para um plano de ação que per-
mita a substituição gradativa dos 
extraquadro”, disse o diretor, acres-
centando que a situação não pode-
ria ser resolvida tão rapidamente e 
nem tão drasticamente.

Reitor desmente boatos, mas a situação é complicada
Roberto Leher informou que 

não procede a informação de sus-
pensão do pagamento de salários 
aos extraquadro no HU. “Não existe 
esta possibilidade”, disse, reconhe-
cendo, no entanto, que há proble-
mas, mas que o movimento é por 
encontrar soluções conjuntas. 

 “Vamos encontrar soluções 
conjuntas. Não há hipótese de 
suspendermos (o pagamento). 
A não ser que haja uma catás-
trofe econômica no país. Mas 
por parte da administração (da 
UFRJ), seguramente, não traba-
lhamos com cenário ou hipótese 
de interrupção nas atividades do 
hospital. Ao contrário. Nós que-
remos fortalecer e melhorar as 
atividades, tanto no Clementino 
Fraga Filho como nos demais 
hospitais de ensino da UFRJ”, 
afirmou.

Em discussão
“A questão em debate, hoje, 

sobre extraquadro está relacionada 
com a construção de alternativas a 
esta forma arcaica e brutal de rela-
ção de trabalho”, disse o reitor.

Segundo ele, a UFRJ propôs aos 
ministérios da Educação e do Plane-
jamento um período transitório – que 
seria enquanto a universidade estivesse 
fazendo concursos pelo RJU – para uti-
lizar o contrato temporário da União 
com os extraquadro, já que não há 
mais cargos no sistema federal.  

“Encaminhamos isso com o mi-
nistro (Aloizio) Mercadante (antes do 
golpe de Estado) e com o Ministério 
do Planejamento, que recepcionou 
nossa solicitação e fez algumas exi-
gências. Óbvio que, num contexto de 
mudança de governo, uma mudança 
que não decorre de procedimentos 
democráticos e constitucionais – nós 

temos um período que podemos ca-
racterizar como de não normalidade 
administrativa – gera um ponto de 
interrogação. Não sabemos o futuro 
disso (da solicitação), como também 
não sabemos o futuro de nada no país 
diante deste quadro”, explicou o reitor. 

Expectativa  
De acordo com Leher, o pla-

nejamento orçamentário, que em 
2015 previa três meses de paga-
mento aos extraquadro, posterior-
mente foi adequado no Conselho 
Superior de Coordenação Executiva 
(CSCE, composto pelo reitor, pró-
-reitores, decanos, Prefeitura, entre 
outros órgãos da universidade). 

“Nós alteramos (o planejamento 
orçamentário) de 2015 com a expec-
tativa de concluir, até o meio deste 
ano, o processo de contrato tempo-
rário com a União. Mas isso não foi 

possível por conta do contexto polí-
tico. Então, a partir do meio do ano 
vamos ter uma situação em que 
tanto o CSCE quanto os hospitais 
vão ter que se reunir para encami-
nhar a melhor forma de manter o 
pagamento desses trabalhadores, 
sem os quais as unidades hospita-
lares não vão poder desempenhar 
suas atividades”, antecipou o reitor, 
acrescentando: “Sabemos que temos 
a responsabilidade de manter nossos 
hospitais funcionando e também 
compreendemos que estamos viven-
do uma situação atípica no país.” 

O Tribunal de Contas da União, 
segundo Leher, está prestando infor-
mações sobre a situação dos extra-
quadro, pois a UFRJ tem mantido 
diálogo permanente com o órgão 
a respeito da motivação de manter 
os contratos dos trabalhadores en-
quanto busca corrigir o problema.

Manutenção do CCS põe mãos à obra
Profissionais driblam dificuldades e garantem o funcionamento do maior centro da UFRJ

Apesar da redução de 200 
para apenas 50 efetivos, em con-
sequência da extinção de cargos, 
os profissionais responsáveis pela 
manutenção da infraestrutura do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
– a maior unidade acadêmica da 
UFRJ – mantêm o mesmo ritmo 
de trabalho.  

São pedreiros, eletricistas, car-
pinteiros, serralheiros, pintores, 
mecânicos de refrigeração, entre 
outros profissionais – muitos com 
quase 30 anos de universidade –, 
que pegam suas ferramentas e vão 
à luta no serviço diário para man-
ter funcionando laboratórios, bioté-
rios, salas de aula etc. 

No setor de refrigeração, onde 
estão lotados os mecânicos de re-
frigeração, o serviço inclui conserto 
e manutenção de equipamentos, 
como ares-condicionados, incluí-
dos os centrais, e bebedouros, entre 
outros aparelhos.

Terceirização
“Com a terceirização, nossos 

cargos foram extintos e empresas 
foram contratadas para realizar 
diversos serviços por falta de mão 
de obra da universidade. Mas ainda 
somos muito solicitados por conta 
de nossa experiência e disposição 

para o trabalho. Somos 12 no setor. 
As dificuldades são normais diante 
da falta de verbas e de pessoal, por 
isso vestimos a camisa”, declara 
Antônio Eduardo, mecânico de re-
frigeração, desde 1989 na UFRJ.

O desvio de função, um meca-
nismo lançado pelas administra-
ções da universidade para driblar 
a falta de pessoal, levou, há dois 
anos, Marco Antônio Carelis de 
Mattos a trabalhar como eletricista 
no serviço de manutenção do CCS. 
“Entrei na UFRJ em 1987 e traba-
lhei muitos anos na Comunicação 
do Nutes (Núcleo de Tecnologia 
Educacional para a Saúde). Você 
veja onde vim parar. Tô desviado 
de função. Aqui trabalhamos num 
ambiente insalubre, mas o pior é 
a situação dos terceirizados, que 
ficam à mercê das empresas e 
acabam fazendo serviços para os 
quais não foram contratados”, 
conta Marco Antônio. 

O pedreiro Paulo da Silva Dias, 
que trabalha na universidade des-
de 1988, se diz orgulhoso do seu 
trabalho. “Gosto do que eu faço”, 
afirma. O que mais lhe marcou 
foi a construção, junto com os 
companheiros Manoel Fernandes e 
Lourival Fernandes, da capela para 
os laboratórios do CCS.  “Era uma 

pirâmide de concreto, e foi muito 
elogiada e solicitada na época”, 
relembra. 

Paulo se ressente é da falta de 
pessoal: “Éramos mais de 200; hoje 
estamos reduzidos a menos de 50. 
Mesmo assim continuamos a rece-
ber várias ordens de serviço por dia. 
Somos muito solicitados”.  

Nota da redação: Capela é um 
equipamento de proteção coletiva 
(EPC) necessário em todos os la-
boratórios que manipule produtos 

químicos, tóxicos, vapores agres-
sivos, partículas ou líquidos em 

quantidades e concentrações peri-
gosas, prejudiciais à saúde. 

Fotos: Renan Silva
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HU

Emendas parlamentares garantirão mais leitos
Direção realiza reunião de prestação de contas da utilização dos recursos extras e 
agradece a ajuda recebida para melhoria das condições de funcionamento da unidade

A direção do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga 
Filho apresentou, no dia 30 de 
maio, no auditório Halley Pa-
checo, o plano para este ano de 
aplicação dos recursos oriun-
dos de emendas parlamentares. 
O dinheiro extra possibilitará 
a realização de obras e refor-
mas importantes na unidade. O 
evento contou com a presença 
de autores das emendas, de di-
rigentes da UFRJ, de técnicos-
-administrativos, de professores 
e de estudantes.  

O diretor Eduardo Côrtes 
detalhou o destino das verbas 
provenientes de emendas indi-
viduais (R$ 19.680.821,00) e de 
bancada (R$ 14.224.918,00). 
As de bancada aguardam apro-
vação ministerial, mas parte 
das emendas individuais já foi 
liberada: R$ 2.529.900,00 para 
investimento e R$ 7.308.590,00 
para custeio. “Já estamos usan-
do”, disse o diretor. 

Agradecimentos e homenagens
 “Como lembrou o deputado 

Chico Alencar (cuja emenda prevê 
R$ 3.651.218,00 para investimen-
tos, uma das mais expressivas), o 
dinheiro das emendas é dinheiro 
público e precisa ser gasto com 
eficiência, critério e honestidade. E 
ele só estava solicitando todo aque-
le dinheiro para o HU porque sabia 
e confiava que esta direção iria 
usá-lo com critério, honestidade 
e eficiência”, disse Eduardo Côrtes.

O diretor do HU foi bastante 
elogiado pelos parlamentares 
pela luta que empreende para a 
melhoria da unidade hospitalar. 
Eles lembraram das muitas idas 
de Cortês a Brasília para participar 
de reuniões de bancada e defender 
recursos para o hospital. 

O líder da bancada do Rio de 
Janeiro, Hugo Leal, entregou a 
Côrtes uma menção honrosa pela 
sua indicação ao Prêmio Brasil 
Mais Inclusão, que é um reconhe-
cimento aos que se destacam na 
promoção da inclusão de pessoas 
com deficiência. Recentemente o 
HU construiu uma ala cirúrgica 
dedicada exclusivamente a pa-
cientes com necessidades especiais.

Além de Chico Alcencar (PSOL), 
e Hugo Leal (PSB), estavam presen-

Passo a passo da 
utilização dos recursos  

Em emendas individuais de 
2016 propostas por 20 parlamen-
tares, há R$ 12.320.218,00 para 
investimentos e R$ 7.360.603,00 
de custeio, num total de R$ 
19.680.821,00, parcialmente 
contingenciadas. 

As emendas individuais já 
empenhadas (valor já reservado 
para o pagamento) para investi-
mento somam R$ 2.529.900,00, 
que serão gastos em equipamen-
tos, como um microscópio para 
a neurocirurgia, arco cirúrgico 
para o Centro Cirúrgico, apa-
relhos de eletrocardiografia, 
computadores e macas. Todos 
licitados e empenhados.

Das emendas individuais 
para custeio, os valores disponí-
veis parcialmente empenhados 
somam R$ 7.308.590,00, e serão 
para reformas, como de postos de 
enfermagem, do CTI, da Sala de 
Anatomia Patológica, da estru-
tura elétrica do Centro Cirúrgico, 
informatização, recuperação de 
parte da rede hidráulica, insta-
lação de câmeras, reforma da 

tes os deputados federais Áureo Lídio 
(SD), Alexandre Serfiotis (PMDB), 
Chico D’Angelo (PT), Rosangela 
Gomes (PRB), Carmen Zanotto 
(PPS/SC), o senador Marcelo 
Crivela (PRB) e a presidente da 
Associação Nacional dos Auditores 
de Controle Externo dos Tribunais 
de Contas do Brasil (ANTC), Lucieni 
Pereira. 

Carmen Zanotto e Lucieni 
Pereira foram homenageadas 
pela direção do HU. A primeira 
porque foi uma das principais 
articuladoras para a inclusão 
de termo aditivo à PEC 01/2015 
(que define o valor mínimo a ser 
aplicado anualmente pela União 
em ações e serviços públicos de 
saúde), possibilitando que os 
hospitais universitários também 
recebam emendas impositivas da 
Saúde. A segunda, pela dedicação 
na elaboração do termo aditivo e 
por atuar pela agilização da vota-
ção da PEC na comissão especial.  

“Não podemos permitir que 
um hospital desse porte deixe de 
realizar o seu trabalho por falta 
de recursos. Uma situação como 
essa não é apenas descaso, mas 
um ato criminoso”, disse Lucieni 
ao agradecer a homenagem. 

farmácia e dos banheiros dos alu-
nos, entre outras obras e serviços. 

A conclusão das obras lis-
tadas permitirá aumentar a 
capacidade do hospital dos atuais 
265 leitos para 410.  

Entre as emendas de bancada, 
que somam R$ 14.224.918,00, 
R$ 3.597.106,00 do valor de 
custeio serão destinados à refor-
ma dos postos de enfermagem 
5 B e 5 C, e das enfermarias do 
5 A; e R$ 10.627.812,00 para 
investimento em equipamentos, 
como de ressonância magnética, 
cintilógrafo com tomógrafo, 
angiógrafo e material cirúrgico.

Aprovação unânime 
“Todos os recursos (que vie-

rem) dessas emendas, nenhum 
será devolvido. Vários já foram 
empenhados, e em junho fica 
pronta a licitação da reforma da 
enfermaria, de metade da rede 
hidráulica e da reforma de toda 
a farmácia. Todos estes processos 
apresentamos detalhadamente 
aos parlamentares. Foi uma 

verdadeira audiência pública, 
em que os parlamentares apro-
varam, por unanimidade, os pro-
jetos de aplicação dos recursos”.

Com certeza, Eduardo Côrtes 
prosseguirá na sua peregrinação 
aos gabinetes em Brasília atrás 
de novas emendas parlamenta-
res, pois seus planos para 2017 
são ambiciosos. Ele pretende 
continuar realizando obras e 
reformas na unidade, tais como: 
finalização da recuperação da 
rede hidráulica, reforma da rede 
elétrica e ampliação da carga, 
instalação de rede para água 
quente, reforma do setor de Ana-
tomia Patológica, recuperação 
das enfermarias da ala D (o que 
representaria mais 142 leitos), 
aumento da capacidade dos 
centros de tratamento intensivo 
(CTIs), modernização do la-
boratório de Patologia Clínica, 
aquisição de equipamentos 
necessários para o aumento do 
número de leitos, com a meta de 
alcançar 540 leitos, incluindo os 
84 do CTI. 

O evento teve duas finalida-
des, segundo explicou Côrtes: 
agradecer aos parlamentares o 
empenho e apresentar o plano 
de aplicação das emendas aos 
deputados, senadores e à comu-
nidade do HU. 

Mais leitos 
Com esse aporte de recursos, 

serão realizadas obras na infra-
estrutura do prédio e de recupe-
ração de enfermarias que estão 
fechadas, e adquiridos novos 
equipamentos. “O dinheiro já 
chegou à universidade. Há li-
citações prontas e empenhadas, 
e licitações que terminam em 
junho e vamos empenhar”, in-
formou o diretor. 

Se tudo correr bem, o hospital 
aumentará de 265 para 410 leitos 
até o fim de 2016. Se prossegui-
rem as proposições de emendas 
parlamentares, o diretor vê a 
possibilidade de o HU alcançar a 
marca de 540 leitos em 2017.

Foto: Renan Silva

CÔRTES e parlamentares falam para um auditório representativo da comunidade universitária 

 

         



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1161 – 6 a 12 de junho de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Amavila vai cuidar do meio ambiente

AMAVILA: Gerson Martins e Rebecca Avelino (Conselho Fiscal), Antônio 
José Avelino (presidente), Carlos Eduardo Azevedo (vice-presidente), San-
dra Maria Costa (voluntária) e os diretores Tilson Coelho, Roberto Vianna e 
Bárbara Vitorino

 A Associação de Moradores e Amigos 
da Vila Residencial (Amavila) mudou de 
direção. Apenas uma chapa foi inscrita, e 
os novos dirigentes foram referendados em 
assembleia geral no dia 30 de abril. Eles já 
estão trabalhando pela comunidade, mas 
ainda tomarão posse oficial. 

O mandato na Amavila é de dois anos, e a 
nova direção está cheia de planos e projetos. 
Além de possibilitar vários programas de 
atendimento para o morador, a intenção é 
também investir na preservação ambiental 
da Vila Residencial.

Iniciativas
“Primeiramente vamos recuperar o 

prédio da associação. Em seguida, pôr 
em prática o planejamento de limpe-
za da Vila, que envolve colocação de 
caçambas e um mutirão uma vez por 
mês para varredura das ruas, capina, 
poda de árvores, pintura das calçadas, 
com apoio da Prefeitura Universitária. 
Pretendemos recolher o lixo orgânico 
que pode ser utilizado na compostagem 

(técnica de reciclagem) existente no 
Parque Ecológico da Vila Residencial 

e concluir a regularização fundiária. 
Nossa gestão também está voltada para o 

meio ambiente, pois apoiamos o trabalho 
de recuperação do mangue no entorno da 
Vila”, informou o presidente da Amavila, 
Antônio José Avelino (Toninho).

Parcerias com a UFRJ
A Amavila oferece vários tipos de serviço 

à população, através de parcerias fechadas 
com unidades da UFRJ, tais como: Ambu-
latório de Promoção da Saúde; consulta 
ginecológica; enfermagem; correção ocular; 
robótica; psicanálise; escoteiro do mar; 
laboratório de informática; biblioteca a céu 
aberto; educação física (Vem dançar com a 
gente e Prevenção de quedas para idosos); 
serviço social e advogado. 

Segundo Toninho, a nova direção tem 
em mente que é preciso ocupar e manter o 
espaço da Vila Residencial, pois esta é uma 
área da Ilha do Fundão muito cobiçada. 
“Estamos correndo atrás para reativar o 
campo de futebol, construir uma área de 
lazer e uma academia para a terceira idade. 
Espaço nos temos, e temos de aproveitá-lo 
para não perder”, disse. 

Sonho ambicioso, mas possível

“Este projeto faz parte do sonho da nossa inesquecível professora 
Suely, falecida em 2008. Ela idealizou que a UFRJ seria a primeira 
universidade do Brasil a ter um centro de referência modelo para os 
municípios de todo o país. Além disso, que as universidades assumissem 
o papel da extensão universitária e atendessem também as mulheres em 
geral que passassem por qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, 
moral, física, sexual, patrimonial”, disse a assistente social Marisa 
Chaves, uma das coordenadoras do Centro de Referência para Mulheres.  

“O centro está aberto para as mulheres em geral. Se a mulher da 
Baixada Fluminense preferir procurar atendimento aqui porque não quer 
ser vista na sua comunidade, no seu município ou por ter receio até de 
represálias, ela pode se sentir à vontade em nos procurar. Atenderemos a 
qualquer mulher, seja por demanda espontânea, seja encaminhada por 
delegacia de mulheres, por delegacias distritais, pela Defensoria Pública, 
pelos juizados da violência doméstica-familiar, seja o encaminhamento 
que for, assim como as servidoras da UFRJ, alunas graduandas e pós-
-graduandas”, reforça Marisa Chaves.

Segundo ela, o centro quer também construir uma relação mais 
orgânica com as mulheres da universidade. “Acreditamos que as es-
tudantes que hoje integram vários coletivos feministas – e que têm se 
mobilizado – irão se apropriar desse espaço como espaço delas. Estamos 
abertos ao empréstimo do espaço desde que a temática seja voltada para 
os direitos humanos das mulheres”, complementa.  

Érica Fernanda, assistente social e também coordenadora do centro, 
defende que a violência na UFRJ deva ser revelada e discutida. “O tema 
da violência nas universidades é muito velado. Somente agora estamos 
vendo mobilizações, na Universidade Rural principalmente, pelos estu-
pros que aconteceram lá. A própria USP foi outra grande universidade 
a dar visibilidade ao tema. Então, nós também queremos dar visibili-
dade ao tema, que fica só nos departamentos. As alunas vêm ao centro 
fazer denúncias, mas abafam sempre o caso. O professor, por exemplo, 
nunca é interpelado. Então, existe uma relação de poder na violência. 
A violência ocorre não só com alunas, mas também com profissionais 
técnico-administrativas”. 

A coordenadora de Políticas Sociais do Sintufrj, Marli Rodrigues, 
que já trabalhou no Centro de Referência de Mulheres da Maré (CRMM) 
Carminha Rosa, comemorou a iniciativa: “É muito importante debater 
a violência na UFRJ, que vem acontecendo há anos, como o assédio 
moral que deve ser combatido. Fico feliz de ocuparmos esse espaço e 
de termos uma interlocução também de fora para realização de um 
trabalho conjunto”. 

Não se cale, denuncie! Centro de Referência, no Fundão, atende as 
vítimas de dentro e de fora na UFRJ

O Centro de Referência para 
Mulheres (CRM) Suely Souza de 
Almeida, localizado na Cidade Uni-
versitária, promoveu, no dia 24 de 
maio, uma Roda de Conversa com o 
tema “Violência contra as mulheres 
na UFRJ”. Do debate saíram alguns 
encaminhamentos, como o investi-
mento em campanhas, a criação de 
um canal de denúncia e um catálogo 
com explicações sobre os direitos das 
mulheres, serviços de atendimento e 
investimento em formação. 

O objetivo principal da roda 
foi divulgar o trabalho do centro e 
integrar atuações existentes sobre o 
tema na universidade. O espaço está 
aberto a todas as mulheres, sejam 
elas oriundas ou não da comunidade 
universitária da UFRJ, ou até de outros 
municípios. As várias salas podem ser 
utilizadas para qualquer atividade li-
gada à temática dos direitos humanos 
das mulheres. 

Atendimento – O CRM Suely 
Souza de Almeida abriu as portas em 
março deste ano, está todo equipado 
e conta com uma equipe de profis-
sionais apta para atender a qualquer 
mulher, das 9h às 16h. 

O CRM é um projeto do Núcleo 
de Estudos de Políticas Públicas em 
Direitos Humanos (N epp-DH), órgão 
suplementar do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas (CFCH) da UFRJ. 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

ÉRICA Fernanda

MARISA Chaves



8 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1161 – 6 a 12 de junho de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO

Sintufrj reestrutura CPV para adequá-lo às 
novas demandas da categoria, no PCCTAE 

Desde 2013 o Sintufrj in-
veste cada vez mais na 
capacitação e qualificação 

dos técnicos-administrativos em 
educação, procurando atender 
a todas as classes e cargos exis-
tentes na UFRJ. Várias frentes 
foram abertas pela entidade com 
o objetivo de estimular e facilitar 
a categoria a retornar às salas de 
aulas, para complementar sua 
educação formal e também para 
obter certificados de capacitação. 

O Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Edu-
cação (PCCTAE) incentiva a capa-
citação e a qualificação. Quando 
o trabalhador conclui um curso 
de capacitação, ele progride nos 
níveis de capacitação na carreira; 
quando ele vai além da educação 
formal exigida pelo cargo, seu 
contracheque é acrescido de ex-
pressivos percentuais. 

“O nosso compromisso é com 
a educação dos técnicos-adminis-

Samora Machel atua pela inclusão social  

O Pré-Universitário Samora 
Machel é um projeto de extensão 
universitária e de inclusão social 
da UFRJ criado em 2003 pelo pro-
fessor de Química João Massena. 
O curso prepara jovens e adultos 
para o acesso ao ensino superior 
público, gratuito e de qualidade, 
como também contribui para 
a formação de cidadãos cons-
cientes. O Samora conta com 27 

trativos e seus dependentes, e com 
o fortalecimento das políticas de 
educação pública. Temos lutado 
muito junto à Reitoria pela valori-
zação dos técnicos-administrativos 
em educação, que passa pela me-
lhoria da capacitação e ampliação 
da qualificação”, afirmou Ana 
Célia Silva, coordenadora-geral 
do Sintufrj. 

O coordenador de Educação, 
Cultura e Formação Sindical do 
Sintufrj, Clério Francisco Rosa, 
cita Mandela para enaltecer o 
poder da educação: “A educação 
e o ensino são as mais poderosas 
armas que podes usar para mudar 
o mundo”. Segundo ele, partindo 
deste princípio, a gestão Unidade 
na Luta vem reformulando os 
programas de educação. 

“A princípio repaginamos o 
Curso Pré-Vestibular do Sintufrj 
(CPV-Sintufrj), abrindo um leque 
de possibilidades para ascensão 
nas carreiras dos associados 

técnico-administrativos nos três 
segmentos da educação. Temos o 
PBase, que contempla os que pos-
suem o fundamental 1 e 2 para a 
certificação do ensino médio, uma 
dezena de cursos de capacitação 
expostos para todos os níveis, a 
parceria com o Pré-Universitário 
Samora Machel atendendo toda 
a comunidade universitária, e o 
Intensivão, que são ações propo-
sitivas que conduzem o indivíduo 
ao rito que lhe proporciona o 
conhecimento e a avaliação do 
que se passa em si mesmo e à sua 
volta”, avaliou Clério.

Cursos oferecidos
Só foi possível ao Sindicato rees-

truturar o Curso Pré-Vestibular Sin-
tufrj (CPV-Sintufrj), para adequá-lo 
às novas demandas da categoria 
dentro da carreira, quando fechou 
a parceria com o Pré-Universitário 
Samora Machel, garantindo va-
gas no curso preparatório para o 

Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), que possibilita a obtenção 
do diploma do ensino médio.  Com 
isso, o CPV-Sintufrj implantou o 
Intensivão para o Enem, que atende 
apenas os sindicalizados e seus 
dependentes, e investiu na oferta 
de cursos de capacitação. 

Para ampliar a oportunidade 
para o técnico-administrativo 
em educação concluir o ensino 
fundamental e médio, o Sintufrj 
também criou, em parceria com 
uma instituição educacional, o 
projeto PBase. 

A direção sindical também 
tem atuado em prol dos tra-
balhadores sem contrato na 
universidade, no quesito qua-
lificação e capacitação. A en-
tidade tem garantido vagas no 
Curso Pré-Universitário Samora 
Machel para os terceirizados e 
também criou o Curso Prepa-
ratório para a UFRJ, destinado 
aos extraquadro. 

professores voluntários (bolsistas 
de graduação e pós-graduação). 
Mais de 300 estudantes já atuaram 
no curso e complementaram a sua 
formação profissional. 

A parceria possibilitou, ainda, a 
ampliação de vagas para os técnicos-
-administrativos em educação e seus 
dependentes no Curso Pré-Vestibular 
do Sintufrj, que passou a ser exclusivo 
para os sindicalizados e seus depen-

dentes. Antes, também atendia sindi-
calizados de outras categorias. Outro 
benefício da parceria foi possibilitar o 
crescimento do Samora Machel. 

“Eram oferecidas 300 vagas; 
hoje são 362. A inclusão é o mais 
importante, mas existe também 
o processo de ensino e aprendizado 
mútuo com graduandos e pós-
-graduandos lecionando no curso. As 
escolas particulares são caras, a escola 

pública tem sua deficiência, por isso 
esse projeto é de suma importância”, 
disse o coordenador de Educação, Cul-
tura e Formação Sindical do Sintufrj, 
Clério Francisco Rosa.

Em 2015 o Samora aprovou 
34 alunos para o ensino superior, a 
maioria ingressou na universidade 
pública. Alguns obtiveram bolsas de 
até cem por cento em instituições 
particulares pelo bom desempenho 

no Enem. “Isso prova a qualidade 
do curso. Agradeço a parceria com o 
Sintufrj, que tem contribuído muito 
para a manutenção e o crescimento 
do curso”, declarou o coordenador 
do Samora, João Massena.

A boa divulgação do curso pelo 
Sintufrj levou muitos trabalhadores 
terceirizados da UFRJ a se inscreve-
rem. Isso cumpriu com o objetivo de 
promover a inclusão, princípio do 
curso e do Sintufrj. Segundo Clério, 
a parceria firmada pela entidade 
tem se mostrado acertada. “O pro-
jeto é de inclusão, pois o gargalo 
para o acesso ao ensino superior 
ainda permanece. Por essa razão 
insistimos na manutenção do 
Curso Pré-Universitário Samora 
Machel’, define o dirigente. 

Fotos: Renan Silva

ANA Célia 

CLÉRIO Rosa 

AULA inaugural do Pré-Universitário Samora Machel
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crescimento do Samora Machel. 

“Eram oferecidas 300 vagas; 
hoje são 362. A inclusão é o mais 
importante, mas existe também 
o processo de ensino e aprendizado 
mútuo com graduandos e pós-
-graduandos lecionando no curso. As 
escolas particulares são caras, a escola 

pública tem sua deficiência, por isso 
esse projeto é de suma importância”, 
disse o coordenador de Educação, Cul-
tura e Formação Sindical do Sintufrj, 
Clério Francisco Rosa.

Em 2015 o Samora aprovou 
34 alunos para o ensino superior, a 
maioria ingressou na universidade 
pública. Alguns obtiveram bolsas de 
até cem por cento em instituições 
particulares pelo bom desempenho 

no Enem. “Isso prova a qualidade 
do curso. Agradeço a parceria com o 
Sintufrj, que tem contribuído muito 
para a manutenção e o crescimento 
do curso”, declarou o coordenador 
do Samora, João Massena.

A boa divulgação do curso pelo 
Sintufrj levou muitos trabalhadores 
terceirizados da UFRJ a se inscreve-
rem. Isso cumpriu com o objetivo de 
promover a inclusão, princípio do 
curso e do Sintufrj. Segundo Clério, 
a parceria firmada pela entidade 
tem se mostrado acertada. “O pro-
jeto é de inclusão, pois o gargalo 
para o acesso ao ensino superior 
ainda permanece. Por essa razão 
insistimos na manutenção do 
Curso Pré-Universitário Samora 
Machel’, define o dirigente. 

Fotos: Renan Silva

ANA Célia 

CLÉRIO Rosa 

AULA inaugural do Pré-Universitário Samora Machel
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CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO

O Sintufrj criou 10 cursos 
de capacitação para dar 
oportunidade à categoria 

de voltar à sala de aula para se 
aprimorar e progredir na carreira. 
Os cursos oferecidos atendem a to-
dos os ambientes organizacionais 
da UFRJ, isto é, a todos os cargos, e 
sua conclusão possibilita ao fun-
cionário aumento de rendimentos 
com os critérios estabelecidos pela 
Lei da Carreira.

Desde 2015, no primeiro se-
mestre, o Sintufrj oferece cursos 
de 40, 50 e 60 horas aos técnicos-
-administrativos em educação, 
ministrados na subsede sindical, 
no HU. No ano passado os cursos 
oferecidos foram: Estado, Governo 
e Políticas Públicas, Matemática 
Básica, Redação Acadêmica, 
Espanhol Instrumental, Inglês 
Instrumental e Técnicas Básicas de 
Meio Ambiente. Todos eles com as 
disciplinas optativas obrigatórias: 
Ética no Serviço Público e Gestão 
de Conflitos. Setenta trabalhadores 
obtiveram seus certificados.

Este ano houve a inclusão dos 
seguintes cursos: Crise do Neoli-
beralismo, Políticas Públicas na 
Educação, Desenvolvimento e Sus-
tentabilidade, Saúde Complemen-
tar, Qualidade de Vida, Gramática 
com Ênfase na Construção de 
Textos, Estatística Básica, Leitura 
e Produção de Textos. A disciplina 
obrigatória deste ano foi Ética no 
Serviço Público.

A coordenadora pedagógica 
do CPV-Sintufrj, Maxilene Bastos, 
comemora a conquista de um dos 
maiores objetivos do Sindicato: 
atrair a categoria de volta aos estu-
dos. A dedicação da coordenadora-
-geral do Sintufrj Ana Célia da 
Silva (coordenadora de Educação 
na gestão anterior) para viabilizar 
os cursos foi fundamental. 

O coordenador Clério tem 
enorme satisfação com a emprei-
tada. Ele destaca que a iniciativa 
foi resultado da ação política do 
Sindicato com o objetivo de fazer 
com que os servidores regressassem 
à sala de aula. Muitos estavam se 
aposentando sem alcançar os ní-
veis e os percentuais a que tinham 
direito, o que fazia com que se 
aposentassem com baixos salários, 
porque não havia estímulo nem 
cursos voltados para sua realidade 
educacional e de vida.

Os 12 experientes professores do 
Curso Pré-Vestibular do Sintufrj – 
hoje transformado, para atender às 
necessidades do servidor, no atual 
Intensivão, preparatório para o 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e nos Cursos de Capaci-
tação – são também responsáveis 
por este sucesso. São eles: Sandra 

Sintufrj promove capacitação para todos

Bragatto, Anna Elizabeth Dreon, 
Iara Barros, Elísia Maia, Roberta 
Almeida, Daniel Garcia, André 
Luis Barbosa, Fernando Linhares, 
Danielle São Bento, Elayne César, 
Luana Fragoso e Maxilene Bastos.

Em sua maioria, os Cursos de 
Capacitação oferecidos tiveram 
uma boa aceitação pela categoria.

O curso Ética no Serviço 
Público, obrigatório para todas 
as turmas, teve uma ótima recep-
tividade dos alunos e resultou em 
grande satisfação ao seu final. “O 
tema é atual e necessário para a va-
lorização das relações de trabalho, 
da universidade, do serviço público 
e da necessidade de mudanças 
nas relações”, reflete a professora 
Elísia Maia.

“Apesar de 30 anos no serviço 
público e de já ter feito outros 
cursos oferecidos pelo Sindicato, 
eu acho muito importante essa 
iniciativa da entidade. O horário e 
o local escolhidos são compatíveis 
para todos”, destacou o funcioná-
rio do HU Itamar Roza.

O curso Saúde e Qualidade 
de Vida, segundo a professora 
Elayne César, proporcionou apli-
cação prática dos conhecimentos 
adquiridos, tais como hábitos de 
higiene e prevenção sobre infecção 
hospitalar, cuidados especiais em 
casos H1N1, HIV, destruindo mitos 
e esclarecendo dúvidas. 

“O grupo se viu estimulado 
a estudar, pesquisar e descobrir 
mais sobre os temas trabalhados. 
O curso foi muito bem aceito 
pelos alunos e os objetivos foram 
atingidos. Não houve evasão. Em 
2017 o curso será novamente 
oferecido’, informou Elayne. 

Um exemplo de ampliação do 

conhecimento foi da zeladora da 
Divisão de Atividades Gerenciais 
do HU, Carla Madelon Torres, 48 
anos. “Escolhi o curso Saúde e 
Qualidade de Vida para obter 
mais conhecimento, estar mais 
informada e ampliar minha 
visão. Pude saber mais sobre a 
dengue e seus desdobramen-

tos em outras doenças. Sou a 
responsável pela dedetização 
dentro do hospital e o curso foi 
importante para me qualificar 
a acompanhar o trabalho de 
dedetização”, disse.

Os cursos de Espanhol Ins-
trumental/Estratégias de Leitura 
e Inglês Instrumental/Provas 

de Mestrado e Doutorado foram 
e são muito bem aceitos pelos 
alunos, que pediram sua con-
tinuidade. A preparação para as 
provas de mestrado e doutorado 
foi um reforço para o técnico em 
artes gráficas Daniel Gallo, 35 
anos. Ele obteve sua proficiência 
em inglês em abril deste ano.

 “Já fazia outros cursos para 
aprimorar meu inglês e o curso 
do Sintufrj reforçou o que eu já 
sabia. Fiz a prova de certifica-
ção de proficiência em inglês 
e pude ingressar no programa 
de mestrado. Considero o curso 
excelente e a dedicação da pro-
fessora Sandra Bragatto foi total. 
Só tenho uma crítica a fazer, o 
curso é muito curto”, declarou 
Daniel.

O curso de Estatística teve 
assídua frequência e foi muito 
elogiado; assim como o curso 
Gestão de Conflitos contou com 
excelente participação da turma 
– os alunos disseram que o curso 
contribuiu para que lidassem 
melhor com os conflitos nos seus 
setores de trabalho.

Fotos: Renan Silva

ALUNOS do curso Ética no Serviço Público

SALA de aula do curso Saúde e Qualidade de Vida

CARLA Madelon Torres DANIEL Gallo
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CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO

O Intensivão do Curso Pré-
-Vestibular do Sintufrj 
foi criado em 2014 na 

reestruturação do projeto de edu-
cação da entidade. O CPV-Sintufrj 
no modelo original funcionou 
por quase 30 anos. Agora, o curso 
prepara para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), para 
a prova de ingresso na Uerj e mi-
nistra 10 cursos de capacitação. O 
Intensivão também possibilita aos 
aprovados receber o certificado de 
conclusão do ensino médio (quem 
ainda não tiver concluído).

“O Intensivão é mais uma 
chance para o técnico-admi-
nistrativo das classes B e C se 
qualificar para pleitear aumento 
salarial. É aproveitar a oportuni-
dade”, afirma a coordenadora-
-geral Ana Célia Silva. 

No curso os alunos assistem 
a aulas de redação, matemática, 
física, química, língua estrangei-
ra, geografia, história, biologia 
e língua portuguesa. “Além de 
rever conteúdos, o Intensivão 
proporciona aos alunos um pro-
cesso contínuo de aprendizado”, 
incentiva a coordenadora pedagó-
gica do Sintufrj, Maxlene Bastos. 

O material didático é oferecido 
pelo Sintufrj. O diferencial do 
curso são as aulas de política e 
sociedade, que trabalham temas 
da atualidade do ponto de vista da 

Intensivão prepara para Enem e Uerj  

O projeto PBase nasceu em 
2015, por meio de convênio firmado 
entre o Sintufrj e o Centro Educacio-
nal Futuro, com o objetivo de faci-
litar que servidores sindicalizados 
à entidade concluíssem o ensino 
médio. Mas, após uma pesquisa, foi 
constatado que uma parte signifi-
cativa de técnicos-administrativos 
não havia concluído sequer o 
ensino fundamental. Logo foi 
pensada uma proposta para trazer 
esses trabalhadores para a sala de 
aula, para que eles pudessem ter 
novas perspectivas na vida. 

Força de vontade  
O contramestre de ofício do HU, 

que faz doces para os pacientes inter-
nados, Mário Luiz Batista, 63 anos, 
foi à luta para voltar a estudar e com-
pletar o ensino médio e poder sonhar 
com a universidade, em 2015. Hoje 
ele cursa o Intensivão e já garantiu 
melhorias no contracheque. Mas 
Mário faz questão de afirmar que 
a motivação para estudar não foi 
o dinheiro, e, sim, o aprendizado. 
Ele quer cursar Gastronomia, pois 
começou a trabalhar em padaria 
aos 7 e nunca mais abandonou o 
gosto em fazer doces. 

Em 2014, quando foram aber-
tas as inscrições para o concurso 
público na universidade, o Sintufrj 
criou o Curso Preparatório para a 
UFRJ para atender especificamente 
os trabalhadores extraquadro e 
terceirizados. Durante três meses os 
alunos tiveram aulas de Português, 
Matemática e Legislação. 

Segundo Evandro Vieira, 40 
anos, extraquadro durante 16 
anos na UFRJ e hoje técnico de 
Tecnologia da Informação, no 
campus Xerém, o preparatório 
foi uma excelente iniciativa do 
Sintufrj. 

“Já vinha estudando para 
concursos, e o curso me deu 
um reforço. Ganhei mais co-
nhecimentos e tirei dúvidas. O 
Sindicato está de parabéns em 
dar esta oportunidade aos ter-
ceirizados. A iniciativa foi muito 
boa e me ajudou. São poucas as 
pessoas que pensam em ajudar as 
outras. Lógico que cada um tem 
de aproveitar a oportunidade ofe-
recida. Eu me dediquei. Foi um 
esforço pessoal grande. E estou 
muito feliz. Espero que o curso 
continue”, afirmou Evandro, 
funcionário da UFRJ desde maio. 

classe trabalhadora. E também as 
aulas-campo, que proporcionam 
aos alunos a oportunidade de as-
similar os conteúdos das matérias 
de forma interativa em diversos 
outros ambientes de aprendizado 
e estudo.

Alunos elogiam  
O Intensivão supriu as deficiên-

cias das disciplinas de exatas e refor-

çou o português de Clarissa Abreu, 
21 anos, o que foi fundamental para 
que pontuasse e passasse na prova 
para Letras na Uerj e para Psicologia 
na UFRJ. “Passei os meus três anos 
do ensino médio com dificuldade 
em química, física e matemática. 
Eu estudava numa escola estadu-
al que nunca tinha professor para 
essas matérias. Só arrumavam (os 
professores) no fim do ano, sendo 

que eles corriam com as matérias 
e passavam trabalho. Não aprendi 
muita coisa. O Intensivão me 
ajudou muito a recuperar e a 
entender esses conteúdos. Outro 
reforço que tive foi no português, 
com a Maxlene. Ela me ajudou a 
focar. Inclusive algumas questões 
que ela me passou foram prati-
camente iguais às da prova do 
Enem”, contou a estudante.

Vitória Helena Fernandes 
Militão, 20 anos, que passou para 
Terapia Educacional na UFRJ, 
elogiou a qualidade do curso 
e de seus professores. “Estudei 
em escola pública a minha vida 
inteira e o Intensivão me deu 
toda a base necessária para poder 
passar. Os profissionais são com-
petentes, explicam tudo e dão 
todo suporte de que precisamos. 
Além de também nos incentivar e 
reafirmar que temos capacidade 
para passar nas provas”, elogiou. 

Outra aluna do Intensivão, 
Beatriz Silva, 19, também passou 
para Terapia Ocupacional na 
UFRJ graças à orientação voca-
cional da professora Iara Barros. 

“Estava precisando muito 
fazer um curso pré-vestibular e 
não tinha condições para pagar 
um particular. Minha maior 
deficiência era em português. 
Além disso, foi muito importante 
a orientação vocacional da 
professora Iara Barros. Queria 
fazer Medicina, que foi minha 
primeira opção, mas graças ao 
teste vocacional e suas orien-
tações, descobri também outra 
profissão que tinha afinidade. 
No Conhecendo a UFRJ tive mais 
contato com a Terapia Ocupa-
cional, que foi a minha segunda 
opção, e passei para UFRJ”, disse, 
orgulhosa. 

Conclusão do fundamental e ensino médio Preparatório ajudou extraquadro

Fotos: Renan Silva

VITÓRIA Helena, Maxlene Bastos e Beatriz Silva 

MÁRIO Luiz Batista EVANDRO Vieira
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É LUTA!

Central Única dos Traba-
lhadores vem a público re-
pudiar mais um crime he-

diondo contra as mulheres, como 
o ocorrido com a jovem menor de 
idade, moradora da Zona Oeste 
do Rio de Janeiro, violentada por 
33 estupradores.

No Brasil, uma mulher é es-
tuprada a cada 11 minutos. Nós, 
trabalhadoras e trabalhadores da 
CUT, repudiamos o machismo e 
a misoginia que sustentam a cul-
tura do estupro que torna todas as 
mulheres vulneráveis à violência.

As estatísticas mostram que, 
na base desta cultura da violên-
cia, a maioria das vítimas são as 
mulheres da classe trabalhadora: 
52% das vítimas de estupro são 
mulheres pobres e negras.

Lamentamos que o governo 
golpista tenha primeiro desmon-
tado o Ministério da Cidadania, 
responsável pela pasta da Secre-
taria de Política para Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Hu-
manos, e depois tenha escolhido 
para a Secretaria das Mulheres 

“Companheira me ajuda, que eu não posso andar só. 
Sozinha, eu ando bem, mas com você ando melhor...”

uma parlamentar fundamentalis-
ta que, entre outros absurdos, ata-
ca os direitos sexuais das mulheres 
e seus direitos reprodutivos.

Repudiamos o ataque ao SUS, 
que amplia a precariedade do siste-
ma público de saúde para o atendi-
mento das vítimas de estupro.

A Central Única dos Traba-
lhadores convoca todos e todas 
cutistas a refletirem e combaterem 
a cultura machista internalizada 
na sociedade brasileira. Em nosso 
12º Congresso, avançamos na luta 
pela equidade, aprovando a pari-
dade entre homens e mulheres nos 

A

cargos de direção de nossa central. 
Lutamos cotidianamente contra a 
violência machista que vitimiza a 
vida de milhares de mulheres ano 
a ano. Nossa luta resultou em 
políticas públicas concretas em 
defesa da mulher, como a Casa 
da Mulher Brasileira e o progra-

ma Mulher, Viver sem Violência.
Expressamos nossas preocu-

pações na continuidade e fortale-
cimento dessas ações num gover-
no formado por homens, brancos, 
ricos e sem qualquer compromis-
so com a luta das mulheres.

Sob a coordenação da Secre-
taria Nacional da Mulher Traba-
lhadora da CUT, a Central Única 
dos Trabalhadores convoca to-
dos os trabalhadores e trabalha-
doras a se unirem no combate a 
todas as formas de violência. É 
a força, a resistência e a sorori-
dade (união) das mulheres que 
juntas nos ensinam a enfrentar 
a cultura da violência. Não per-
mitiremos nenhum retrocesso.

Declaramos nosso apoio ao 
coletivo de feministas de todo o 
Brasil e a elas nos unimos na cam-
panha Vigília Feminista #Estupro-
NuncaMais para denunciarmos a 
cultura do estupro e estimular a 
sociedade brasileira a combatê-la 
em suas múltiplas dimensões.

Juntas somos fortes!

Foto: Mídia Ninja

Foto: Mídia Ninja

Foto: Internet

Na quarta-feira, 1º de junho, 
imagens divulgadas pelo Bu-
zzFedBrasil chocaram a todos. 
Mais uma vez, a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, sob as 
ordens do governo do PSDB, 
mostrou toda a sua covardia 
e truculência ao arrastar pela 

PM arrasta e espanca 
manifestante em SP No dia 24 de maio, o pre-

sidente da República interino 
e ilegítimo anunciou que vai 
forçar a privatização das 
empresas públicas e tentar 
impedir a participação de tra-
balhadores em seus conselhos 
e fundos de pensão. 

As declarações de Michel 
Temer acendem o alerta máxi-
mo para a mobilização contra 
o PL 4918 (que abre portas à 
privatização das empresas pú-

Dia 6, ato pelas empresas e serviços públicos
Mobilização sindical na defesa do patrimônio público contra o desmonte dos golpistas 

blicas) e outros que tramitam no 
Congresso Nacional, e reforçam 
a necessidade de uma grande 
participação no ato em defesa 
das estatais e serviços públicos 
que ocorrerá no dia 6 de junho.

“Temos que fazer no dia 6 
uma data histórica contra esse 
desmonte proposto pelo governo 
golpista”, afirmou a coordenado-
ra do Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas e Serviços Públicos, 
Maria Rita Serrano. Os slogans 

da campanha são: “Defender as 
empresas públicas é defender o 
Brasil” e “Se é público, é para 
todos”. 

O ato desta segunda-feira, 
dia 6 de junho, será na Fundição 
Progresso, a partir das 13h, com 
a participação de intelectuais, 
políticos e representantes dos 
movimentos sindical e social. 
Centenas de entidades estarão 
presentes, e ainda haverá show 
com o grupo de samba Casuarina.  

Avenida Paulista e agredir, com 
socos, pontapés, cassetete, uma 
jovem que participava da mani-
festação contra a desocupação 
da Secretaria da Presidência da 
República, ocupada pelo Movi-
mento dos Trabalhadores Sem 
Teto (MTST). 

Dirigentes de sindicatos 
cutistas, como dos trabalhado-
res no serviço público federal, 
bancários, petroleiros, portuá-
rios, aeroviários, telecomuni-
cações, psicólogos, engenhei-
ros, eletricitários, radialistas e 
enfermeiros, participaram no 
dia 30 de maio, na sede da CUT-
-Rio, da plenária que lançou o 

Comitê contra a privatização e a terceirização
Comitê contra a Privatização e a 
Terceirização, cujas ações estarão 
voltadas para impedir a liquida-
ção do patrimônio público. 

Os sindicalistas relataram 
os prejuízos e o desmanche 
que as privatizações do passado 
causaram em suas categorias 
e denunciaram o que está em 
jogo para a classe trabalhadora 

no momento em que o governo 
golpista volta suas baterias 
contra direitos sociais, traba-
lhistas e previdenciários do povo 
brasileiro. Todos os presentes 
concordaram que as privatiza-
ções anunciadas pelos golpistas 
têm como objetivo satisfazer a 
ganância dos capitalistas que 
financiaram o golpe de Estado. 

Petroleiros de todo o país aprova-
ram indicativo de greve de 24 horas 
para o dia 10 de junho, em resposta 
aos ataques contra a Petrobras, o 
pré-sal e aos direitos conquistados 

Em defesa da Petrobras, pré-sal e direitos
pela classe trabalhadora brasileira. A 
data marcará a grande mobilização 
que as Frentes Brasil Popular e Povo 
Sem Medo realizarão contra o gover-
no ilegítimo de Michel Temer.

 

         



Povo Sem Medo – uma nova frente de lutas
A Frente Povo Sem Medo 

(FPSM) é a mais nova organi-
zação do movimento social. Foi 
criada em outubro de 2015 pela 
necessidade de fazer frente ao 
avanço da direita na sociedade, 
com mais de 30 organizações de 
base. Sintufrj participa da frente.

A Povo Sem Medo já foi lan-
çada em pelo menos 10 estados e 
municípios. Entre as organizações 
participantes estão o Movimen-
to dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST), Movimento de Luta nos 
Bairros, Vilas e Favelas (MLB), 
Brigadas Populares, Intersindical, 
CUT, CTB, Rua-Juventude Antica-
pitalista, UNE e a União da Juven-
tude Rebelião (UJR). 

“A Povo sem medo é uma 

frente que acredita que saídas à 
esquerda e alternativas para os 
trabalhadores só surgirão com um 
grande ciclo de mobilizações nas 
ruas que enfrente qualquer gover-
no que tome medidas antipovo. 
Isso é fundamental para construir-
mos um novo país”, afirma Vítor 
Guimarães, do MTST. 

O MTST é um dos movimentos 
nacionais que constroem a frente, 
especialmente em São Paulo, onde 
a Frente é mais vigorosa. Sua ta-
refa, com uma grande base social 
organizada, é incentivar a Frente e 
garantir a unidade entre os movi-
mentos amplos.

Presente em todas as lutas
A Frente Povo Sem Medo parti-

cipa de todas as lutas em unidade 
com outras organizações, com des-
taque para as lutas das mulheres e 
contra o golpe de Estado. Já promo-
veu atos nacionais e jornadas. No 
Rio de Janeiro, liderou ato no escri-
tório e em frente à casa do deputado 
Eduardo Cunha (PMDB); dois atos 
no Ministério da Fazenda; duplo 
travamento de rodovia (Contorno e 
Brasil); dois atos político-culturais 
na Lapa, um com cerca de 15 mil 
e outro com 30 mil pessoas. 

No dia 22 de maio, data pre-
vista para a inauguração do VLT, 
a Frente convocou um ato com 
20 mil confirmações no Facebook 
e acabou provocando o recuo do 
prefeito Eduardo Paes. No mo-
mento, a Frente mobiliza para o 

ato nacional no dia 10 de junho, 
em unidade com a Frente Brasil 
Popular, e promete parar o Brasil.

Mais participação 
da categoria

Esteban Crescente, do Depar-
tamento de Juventude do Sin-
tufrj e militante do Movimento 
Luta de Classes (MLC), explica 
a participação do Sindicato. “É 
natural que a nossa gestão te-
nha feito esforços para construir 
este instrumento de luta ainda 
no governo Dilma, estando nos-
so Sindicato em oposição à po-
lítica econômica do governo”. 
O militante tem participado das 
reuniões estaduais da Frente e a 
militância do Sintufrj já partici-

pou de duas marchas em Brasília 
contra o impeachment e dos atos 
que ocorreram no Rio. O objetivo 
é fortalecer a Frente com o apoio 
da categoria dos técnicos-admi-
nistrativos em educação da UFRJ. 

“Queremos ampliar a atuação 
da categoria na Frente, pois sa-
bemos que os servidores da UFRJ 
anseiam por alternativas, que não 
estão hoje expressas no bloco gol-
pista e privatista que assumiu o 
governo, mas também são contra 
diversas políticas do governo Dil-
ma, que atacavam o serviço públi-
co, como o PL 257, gestado ainda 
durante o governo da presidenta. ”

Segundo Esteban, a palavra 
de ordem da FPSM é “Ampla uni-
dade para resistir aos ataques! 

ÚLTIMA PÁGINA
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