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Congresso aprova

Fora Temer!
Apoio à construção da greve geral em defesa de direitos e da democracia.

Todas as resoluções do XI ConsInTufrj esTão nas págInas 3, 4, 5, 6, 7 e 12
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DOIS PONTOS

Caurj: Sintufrj reivindica redução do reajuste 
Os associados da Caixa Assistencial Universitária do Rio de Janeiro (Caurj) estão indignados com o 

reajuste anunciado de 48% nas mensalidades dos planos de saúde. O aumento começa a valer a partir 
de junho. Vários sindicalizados procuraram o Sintufrj para denunciar o que consideram um ultraje. 

Na terça-feira, dia 14, o coordenador-geral do Sintufrj Francisco de Assis se reuniu com a direção 
da Caurj para reivindicar a redução do índice de reajuste. A entidade sindical propôs que a Caixa 
Assistencial adote um aumento em percentuais menores ao que foi praticado e com parâmetros mais 
próximos a outras caixas de gestão que praticaram aumentos inferiores.

Resposta – À noite, a direção da Caurj informou que no dia 23 de junho o Conselho de Admi-
nistração se reunirá para analisar a proposta do Sintufrj.

Todos à assembleia
Importante registrar que na Caurj as decisões são coletivas, e, por esta razão, recomendamos que 

todos os associados compareçam à assembleia geral no dia 13 de julho, às 10h, no CT, sala 212 do 
bloco E, quando o assunto será debatido e deliberado. O Sintufrj estará presente. 

Homenagem a Nivaldo Holmes
A sessão do Conselho Universitário no dia 9 de junho aprovou, por 

unanimidade, por solicitação do pró-reitor Roberto Gambine, moção de 
pesar pelo falecimento do servidor Nivaldo Holmes. Diz o texto:

“O Conselho Universitário manifesta seu profundo pesar pelo faleci-
mento do nosso servidor Nivaldo Holmes de Almeida, ocorrido em 28 de 
maio, aos 77 anos. Arquivista, Nivaldo iniciou suas atividades na UFRJ em 
1962, construindo uma trajetória de dedicação profissional que percorreu 
40 anos na prestação de serviços públicos. Era querido pelos alunos, pro-
fessores e técnicos-administrativos que com ele conviveram no campus 
da Praia Vermelha, onde passou a maior parte de sua vida profissional. 
Foi diretor da antiga Asufrj (Associação de Servidores da UFRJ), nos anos 
80, e militante do movimento dos técnicos-administrativos mesmo após 
a sua aposentadoria”.

Nota de 
falecimento

Com pesar informamos o fale-
cimento de três servidores aposen-
tados: Francisco Félix de Araújo, 
77 anos, ocorrido em 9 março, 
em consequência de insuficiência 
respiratória; Emiliano Santos, 88 
anos, no dia 4 de junho, vítima 
de acidente vascular encefálico 
e hipertensão; e Terezinha Alves 
Albuquerque, 77 anos, em 8 de 
junho, vítima de infarto.

“Por que não agora?”
As crianças internas do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) têm pressa. Por esta 

razão nasceu o  Instituto Proteger, que sai em campo em busca de doações. 
Por intermédio do programa “Por que não agora?”, a entidade entregou ao IPPMG, no dia 4 de junho, dezenas 

de latas de leite em pó especiais doadas pelo Clube Jetta Rio. 
Os doadores visitaram os enfermos nas enfermarias e, sensibilizados, prometeram continuar participando do 

programa e colaborando com doações para a unidade hospitalar. 
Amor ao próximo – O Instituto Proteger nasceu da vontade de ajudar o próximo da psicóloga Elisangela 

Monteiro de Barros, em parceria com a técnica-administrativa do IPPMG Nilza da Silva Moreira e do professor e 
fisiatra do Núcleo RDN da unidade Sandro Dorf. 

A entidade funciona em uma sala cedida pela direção do IPPMG e se mantém com a venda de lanches na 
barraca beneficente montada próxima ao setor de triagem de pacientes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
14h. A maioria dos produtos é doada pelos parentes dos internos, e a renda, revertida na aquisição de materiais 
necessários às crianças enfermas.

O sonho dos idealizadores do instituto é conseguir recursos suficientes para a compra de uma máquina de 
confecção de fraldas descartáveis e produzir o material para o IPPMG. O custo do equipamento é de cerca de R$ 
5 mil, mais a matéria-prima. Elisangela e Nilza estão em busca de contribuições de voluntários.  

Adesão Amil
O Setor de Convênios do Sintufrj informa 

que está aberta a adesão ao plano Amil de 
saúde. Não há carência. O período de adesão 
é de 13 a 24 de junho, e o sindicalizado tem 
direito a utilizar o plano a partir de 1º de 
julho. Os interessados podem se dirigir à sede 
ou subsedes da entidade (Praia Vermelha e 
IFCS), das 9h às 17h. Mais informações pelos 
telefones 3194-7102/7103.

IV Sintae: inscrições de trabalhos até 30 de junho  
A Pró-Reitoria de Pessoal informa que foi prorrogado até 30 

de junho o prazo de inscrição de trabalhos para o IV Seminário 
de Integração dos Técnicos-Administrativos em Educação (Sin-
tae), que será realizado de 12 a 16 de setembro, no auditório 
Horácio Macedo (CCMN), das 9h às 16h. O evento é um espaço 
de reflexão e valorização da produção técnico-científica e das 
atividades desenvolvidas pela categoria na UFRJ, tendo como 
eixos temáticos “Gestão Pública e Universidade” e “Ensino, 
Pesquisa e Extensão”.

Capacitação – Quem apresentar trabalho, em qualquer um 
dos formatos (apresentação oral ou pôster), receberá certificado 

de participação, que vale 40 horas de capacitação; e quem 
assistir ao Sintae como ouvinte, o certificado valerá entre 20 
e 40 horas de capacitação, dependendo das horas assistidas. 
A PR-4 informa que tomou este cuidado visando atender às 
necessidades mínimas para a capacitação, já que, de acordo 
com o PCCTAE, uma participação de menos de 20 horas não 
constitui uma ação de capacitação.

Ao final de cada sessão, o participante também poderá 
solicitar um comprovante de sua participação naquele dia e 
horário. Todas essas informações estão no site: www.sintae.pr4.
ufrj.br., ou pelo  e-mail sintae@pr4.ufrj.br.

EMILIANO Santos

Pós-graduação para técnico-administrativo 
Estão abertas até 24 de junho as inscrições para o curso de Especialização em Políticas 

Públicas e Instituições Federais de Ensino Superior para os técnicos-administrativos da UFRJ. 
Os interessados devem acessar a página da PR-4 no seguinte endereço: http://diac.pr4.ufrj.
br/index.php/26-sefp/novidades/333-pos-graduacao-politicas-publicas.

O curso é oferecido pela Escola de Serviço Social da UFRJ e visa qualificar o servidor 
numa perspectiva ampliada de trabalho na administração pública, para que ele possa 
avaliar as propostas de gestão das atividades educacionais e da saúde advindas de políticas 
públicas referentes às Ifes e ao seu impacto nas condições, desenvolvimento e relações 
de trabalho, objetivando o aperfeiçoamento das interfaces de suas respectivas atividades 
profissionais frente a princípios democráticos e valores éticos da res publica.

ASSIS discute a proposta com diretores da Caurj Raquel e Vinicius
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SCongresso 
define as 
lutas da 
categoria  
O mais importante fórum de 
deliberações dos técnicos-
-administrativos em 
educação cumpre seu 
objetivo ao apontar os 
caminhos a serem trilhados 
neste momento de crise     

Nos três dias de realização do XI Congresso do Sintufrj 
(Consintufrj), 9, 10 e 11 de junho, os 132 delegados eleitos 
pelas bases discutiram e deliberaram sobre temas impor-
tantes para toda a categoria, como conjuntura, carreira, 
autonomia universitária, mulheres trabalhadoras, assédio 
moral, racismo, condições de trabalho. O friozinho de 
Miguel Pereira e a localização da colônia de férias Gran 
Bell, dos telefônicos, rodeada por montanhas, cachoeiras 
e muito verde, garantiram a paz necessária para a troca 
harmônica de experiências e informações, tão necessárias 
ao fortalecimento das muitas lutas que virão por aí.   

“Deste congresso sairá o plano de lutas para enfrentar-
mos a atual conjuntura, tão adversa para o funcionalismo 
público federal como para todos os trabalhadores brasilei-
ros. Este, portanto, é um dos mais importantes Consintufrjs 
já realizados, e desejo a todos os delegados um ótimo 
trabalho, pois a nossa tarefa é de muita responsabilidade”, 
saudou os congressistas o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis, na abertura do evento. 

Os delegados fizeram um minuto de silêncio em home-
nagem aos técnicos-administrativos falecidos recentemente 
e aos estudantes de São Sebastião (SP), mortos no acidente 
com o ônibus fretado no dia 8 de junho.  

Além de Francisco de Assis, fizeram parte da mesa 
que abriu os trabalhos do XI Consintufrj a presidente 
da Associação dos Trabalhadores Terceirizados da UFRJ, 
Waldnéia Nascimento; José Maria Castro, representando 
a coordenação geral da Fasubra; o presidente da CUT-RJ, 
Marcelo Rodrigues; o presidente da CTB-RJ, Ronaldo Leite; 
o representante do DCE Mário Prata, Thiago Vida; o diretor 
do Sinttel-RJ, Reneo Augusto; e o chefe de gabinete Agnaldo 
Fernandes, representando a Reitoria da UFRJ.  

Por último se manifestou o anfitrião, o diretor do Sinttel-RJ, Reneo 
Augusto: “Em nome dos trabalhadores telefônicos, saúdo este congresso 
e afirmo que é um orgulho para todos nós recebê-los”. 

“Tenho muito orgulho de estar aqui hoje representando a Reitoria, 
porque fui cria deste Sindicato. O que eu sou hoje eu devo aos traba-
lhadores desta universidade. A UFRJ está ao lado da resistência e tem se 
manifestado contra o impeachment, em defesa dos Ministérios da Cultura 
e da Ciência e Tecnologia”, afirmou Agnaldo Fernandes, ex-dirigente do 
Sintufrj e atual chefe de gabinete do reitor. 

Agnaldo encerrou sua saudação assumindo o compromisso, em nome 
da Reitoria, de procurar a direção sindical para retomar a negociação 
da pauta interna. 

“O que temos em comum vai além de compormos os espaços da 
UFRJ. Por isso temos que lutar juntos contra a quadrilha que tomou 
o poder no nosso país, por uma universidade diferente, menos elitista 
e excludente e com concurso público”, disse o dirigente do DCE Mário 
Prata, Thiago Vidal.

“Este congresso ocorre num momento singular, porque vivemos sob 
um golpe de Estado e um atentado aos direitos dos trabalhadores, que 
vai exigir de nós ação solidária para combater essa ofensiva. Contamos 
com movimentos, como a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem 
Medo, para fazermos o enfrentamento no dia a dia nas ruas contra a 
ruptura democrática e a retomada dos direitos dos trabalhadores. Que 
saiamos deste congresso com um conjunto grande de atividades para 
prosseguir nesta luta”, desejou o presidente da CTB-RJ, Ronaldo Leite.

“Muito se engana quem acha que o ensino de excelência das nossas 
universidades públicas é construído apenas com professores, mestres e 
doutores. Cada funcionário, qualquer que seja seu cargo na instituição, 
é responsável pela qualidade do ensino. A UFRJ é um grande exemplo 
disso, com seus trabalhadores combativos e sempre dispostos para a luta. 
São servidores que sempre demonstraram senso de responsabilidade 
na construção de um Brasil mais justo”, saudou os delegados Marcelo 
Rodrigues, presidente da CUT-RJ.  

“Vim para este congresso com grande satisfação, porque vai discutir a 
conjuntura, e neste momento é muito importante unificar a luta contra o 
golpe, e os trabalhadores da UFRJ têm história na luta pela democracia”, 
saudou o dirigente da Fasubra José Maria Castro.

“É com muito prazer que estou neste congresso, que irá debater 
propostas de luta pela democracia. Represento o setor que mais padece 
na UFRJ, e os cortes anunciados pelo governo golpista na Educação irão 
nos afetar diretamente”, afirmou Waldnéia, da Attufrj.
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Segundo o relator do grupo de traba-
lho, as resoluções de conjuntura foram 
formuladas praticamente em consenso 
pelas forças políticas, o que garantiu a 
aprovação unânime da plenária. Dentre 
as quais, se destacam:

. Reivindicar à Reitoria, mudança 
estatutária que garanta a autonomia do 
Sintufrj na realização das eleições dos 
representantes técnico-administrativos 
para os órgãos colegiados da UFRJ (Con-
selho Universitário, Conselho de Ensino 
de Graduação e Conselho de Ensino para 
Graduados). Compromisso firmado: Todo 

 “Não ao Golpe e 
Fora, Temer! Greve geral contra a retirada 
de direitos e em defesa da democracia!.” 
Estas são as palavras de ordem que resu-
mem a posição política da categoria sobre 
a conjuntura nacional aprovada pelos 130 
delegados eleitos para o XI Congresso do 
Sintufrj (Consintufrj), junto com outras 
importantes resoluções levadas à plenária 
final. Entre elas: mudança no estatuto da 
entidade, carreira, assédio moral, ações 
antirracismo e mulheres. 

Antes de serem submetidos à decisão 
final dos delegados, os temas foram exaus-
tivamente discutidos nos grupos de trabalho. 
O texto aprovado sobre conjuntura destaca 
que não há legitimidade em um governo 
“biônico e sem voto” como o de Michel 
Temer, alçado ao poder à custa de maioria 
parlamentar, que atropelou o direito de es-

O Sintufrj organizará uma cam-
panha de combate ao assédio moral, 
com cursos de formação, elaboração 
de cartilha e material de divulgação, e 
mapeará os casos de assédio na univer-
sidade. A entidade também irá integrar 
o movimento da UFRJ “Não se cale!” de 
combate a todas as formas de violência 
no ambiente universitário. 

Estas foram algumas das decisões 
aprovadas pela maioria dos presentes 
(houve quatro abstenções) na plenária 
final do XI Consintufrj sobre o tema, 
sem, contudo, deixar de suscitar uma 
breve polêmica. 

Assédio moral 
foi destaque 
no congresso

Outras deliberações
. O Sintufrj deve exigir que a Reitoria da UFRJ organize uma estrutura formal de 

acolhimento dos trabalhadores que sofrem assédio e promova o encaminhamento dos 
casos aos espaços adequados para devida apuração e punição dos assediadores.

. O Sintufrj dará apoio legal aos trabalhadores que sofram assédio, mesmo nos casos 
em que o assediador seja sindicalizado.

. O Sintufrj apoiará e encaminhará, administrativa e politicamente, os casos de 
assédio.

. A UFRJ deverá garantir o pleno funcionamento do Centro de Referência da Mulher 
Suely Almeida, no Fundão. 

. O Sintufrj deve retomar o GT-Saúde, que deverá ser também um espaço de debate 
sobre o assédio moral.

. O Sintufrj atuará nas eleições das Comissão Interna de Saúde do Servidor Público 
(Cissp).

. Em conjunto com o Grupo de Trabalho “Não se Cale” da UFRJ e com a Coordenação 
de Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST), o Sintufrj produzirá um mapeamento do 
assédio moral em nossa universidade.

. O Jornal do Sintufrj publicará o mapa do assédio na UFRJ e produzirá matérias 
periódicas sobre o tema.

. O Sintufrj constituirá uma Comissão Permanente de Acolhimento da Categoria. 

. O Sindicato vai mobilizar a comunidade para a formação de uma equipe multidis-
ciplinar (composta por advogados, psicólogos, assistentes sociais e médicos do trabalho) 
para atuar de forma itinerante no atendimento e acolhimento dos trabalhadores. 

Entre as propostas destacadas, uma defendia 
que diretor(a) do Sintufrj que fosse condenado(a) 
por assédio moral seria destituído(a) e ficaria 
inelegível por três eleições.

Para os proponentes da proposta, o assédio 
moral não é uma questão menor e leva ao ado-
ecimento do trabalhador. Portanto, assediador 
deveria ser também afastado do movimento. Os 
discordantes alegaram que a proposição poderia 
favorecer ações com fins políticos, ou seja, tornar 
diretores inelegíveis por quase uma década, e 
afetaria qualquer gestão.

Mas houve acordo quanto à necessidade de 
a entidade atuar contra o assédio moral, e foi 
fechado um texto de consenso. A nova redação 
define que o sindicalizado condenado por assédio 
moral, administrativa ou judicialmente, terá seu 
caso levado à instância soberana deliberativa 
da categoria para definir se poderá concorrer 
à direção do Sindicato. Se for dirigente, estará 
sujeito a destituição e a se tornar inelegível por 
dois mandatos.

A proposta foi aprovada em bloco, com quatro 
abstenções.

Eleição autônoma para os órgãos colegiados
o esforço será empreendido para que a al-
teração no estatuto da universidade se dê o 
mais rápido possível.

. Além de reafirmar as reivindicações 
contidas na minuta da pauta interna da 
categoria em negociação com a Reitoria, o 
Sintufrj deverá cobrar a criação do Conselho 
de Administração e o funcionamento do 
Complexo Hospitalar.

Outras deliberações – O Sintufrj deve 
conduzir campanha pela implantação das 
Comissões Internas de Saúde do Trabalha-
dor (CIST) e consultar a categoria sobre o 
melhor local de realização das assembleias, 

além de garantir melhores condições aos 
trabalhadores de participar delas, como, 
por exemplo, oferecendo transporte aos que 
trabalham nas unidades isoladas.  

Aposentados na luta
. O Sintufrj deverá lutar pela manuten-

ção da paridade entre ativos e aposentados; 
pela manutenção dos aposentados nas 
folhas das Ifes e pelo fim da contribuição 
previdenciária para este segmento. 

. O Sindicato defenderá o voto dos aposen-
tados nas eleições para reitor e para represen-
tantes da categoria nos colegiados superiores 

da universidade; bem como deverá reservar 
uma página do Jornal do Sintufrj para os 
assuntos de interesse dos aposentados, cuja 
periodicidade de publicação será definida 
pelo GT-Aposentados e pela Coordenação 
de Comunicação Sindical.

A plenária também aprovou: prisão 
e cassação dos direitos políticos de quem 
defendeu, em rede nacional, torturadores 
da ditadura empresarial-militar no Brasil; 
solidariedade à luta dos trabalhadores da 
UFF pela implantação da jornada de 30 
horas semanais e contra a implementação 
do ponto eletrônico.

Não ao golpe, Fora Temer! Delegados aprovam 
greve geral contra 
retirada de direitos 
e em defesa da 
democracia 

no Congresso Nacional, medidas como o 
PL 257, que visam a um amplo ataque ao 
conjunto do funcionalismo público federal, 
como redução de salários e demissão em 
massa. Além disso, o projeto “Uma  ponte para 
o futuro”, de Temer, quer acabar com o caráter 

público das universidades federais, instituindo 
mensalidades e ampliando a terceirização e 
a privatização. Para piorar, Temer planeja 
realizar uma reforma da Previdência, que 
ataca os trabalhadores em nome do aumento 
de lucro dos bancos.”

colha exercido pelo voto direto de 54 milhões 
de brasileiros, com o apoio de instituições 
como Fiesp, Firjan e Rede Globo. 

“A luta da categoria é em defesa do Estado 
Democrático de Direito e contra os retrocessos. 
Os golpistas se movimentam para aprovar, 

dfgdgbdbgd
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Paridade de gênero e três anos de gestão
A partir da 
próxima eleição, 
a composição 
para a direção 
do Sintufrj será, 
obrigatoriamente, 
de no mínimo 
50% de mulheres

A composição da diretoria sin-
dical continua majoritária, ou seja, 
a chapa mais votada pela categoria 
assume sozinha o comando da en-
tidade. Mas o mandato dos eleitos 
foi ampliado de dois para três anos. 
Também a partir da próxima elei-
ção a direção do Sintufrj terá que 
ser composta paritariamente de ho-
mens e mulheres. 

As alterações estatutárias apro-

Pontos polêmicos levados à plenária
Entre as propostas levadas 

à plenária que não alcançaram 
consenso nos grupos de trabalho 
estava, por exemplo, o impedi-
mento de candidatura de diretor 
sindical ao terceiro mandato se-
guido.

Segundo o Estatuto do Sin-
tufrj, em cada chapa poderão se 
candidatar ao terceiro mandato 
consecutivo os diretores que estão 
cumprindo o segundo mandato, 
observando o limite de até 30%.

Os defensores da atual reda-
ção do estatuto justificam sua po-
sição argumentando que, como 
está, fica garantida a manuten-
ção de dirigentes experientes para 
a condução do mandato e tam-
bém a renovação necessária. 

Quem defende a alteração 
desse item invoca a Fasubra 
como exemplo. Atualmente, na 
direção da Federação, nenhum 
diretor pode permanecer por mais 
de dois mandatos. 

Mas a maioria da plenária 
votou pela manutenção do texto 
original do estatuto.

Central sindical 
Outra proposta polêmica foi 

em relação à filiação ou desfilia-

Trabalhadoras ampliam 
participação na organização 
sindical 

O debate sobre questões das mu-
lheres trabalhadoras foi intenso e 
pontuado por vários exemplos de ma-
nifestações machistas, algumas delas 
ocorridas no próprio congresso, como 
o fiu-fiu, que caracteriza o assédio 
pela aparência, ou a tentativa de des-
qualificar a intervenção da compa-
nheira nos debates de temas, atitude 
que contribui para afastar a mulher 
da militância política. 

Ao fim da calorosa discussão, as 
delegadas aprovaram na plenária 
final: todas as chapas inscritas para 
concorrer à direção do Sintufrj terão 
que respeitar a paridade entre homens 
e mulheres, além de várias iniciativas 
para incentivar a participação das 
trabalhadoras no GT-Mulheres do 
Sintufrj e nos grupos de trabalho da 
UFRJ de combate à violência contra 
a mulher nos espaços universitários.

As delegadas também consegui-
ram incluir a expressão “assédio se-
xual” na resolução já aprovada sobre 
assédio moral destinada a dirigentes 
sindicais.  

As propostas foram aprovadas 
com uma abstenção. 

vadas no congresso contribuem 
para uma definição mais objetiva 
sobre quem pode ser considerado 

dependente do sindicalizado, para 
que possa usufruir de benefícios e 
assistências oferecidos pela enti-

dade de classe. E ainda estabelece 
novos critérios para a escolha de 
delegados sindicais de base, que 

agora podem ser eleitos também 
em reuniões por locais de traba-
lho. 

ção do Sintufrj à central sindi-
cal e/ou realização de plebiscito 
para a categoria se posicionar 
a respeito. O Sintufrj é filiado à 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT). 

O estatuto prevê que cabe 
ao congresso da categoria deci-
dir sobre o tema – quando este 
ponto constar explicitamente 
na pauta de convocação do 
Consintufrj. 

Parte da oposição e da dire-
ção sindical se uniu na defesa 
da manutenção da filiação do 
Sindicato à CUT – maior cen-
tral de trabalhadores da Amé-
rica Latina. Para esses compa-
nheiros a hora é de unir forças 
na luta pela reversão deste 
grave momento da história do 
país.

Os defensores da desfi-
liação à CUT justificaram 
sua posição afirmando que 
“a categoria faz este deba-
te, porque muitos se sentem 
traídos pela Central”. E que, 
embora o tema não tivesse 
sido aprovado para constar 
da pauta do congresso, era 
possível convocar um plebis-
cito para a categoria opinar 

de forma apenas consultiva.
A manutenção do texto do 

estatuto e a não realização de 
plebiscito foram aprovadas pela 
maioria. 

Gestão sindical
Outro ponto que gerou dis-

cussão foi a proposição de in-
clusão de uma disposição tran-
sitória no estatuto, garantindo a 
realização de um plebiscito an-
tes da próxima eleição sindical, 
para definir o critério de compo-
sição da direção: se majoritária 
ou proporcional.

Na defesa do regime atu-
al – majoritário desde 2010 –, 
os argumentos foram de que a 
mudança se deu no Consintufrj 
de 2010 de forma consensual, 
considerando que é mais justo e 
democrático a chapa vencedora 
assumir a gestão e ser avaliada 
pela categoria.

A oposição alegou que, como 
já se passaram seis anos dessa 
decisão, era oportuno reavaliar 
esta opção. 

Com duas abstenções, a 
maioria votou pela manutenção 
da composição atual da direção 
sindical.

Mais propostas aprovadas
 Fortalecimento do GT-Mulheres do 

Sintufrj. 
 Organizar um Encontro de Mulhe-

res Trabalhadoras da UFRJ pelo GT-
-Mulheres e a direção do Sintufrj. 

 Nas atividades sindicais, como 
congressos/encontros/reuniões, a di-
retoria do Sindicato e o GT-Mulheres 
garantirão a existência de creches/
recreação.

 O GT-Mulheres deve ter participação 
ativa nos grupos de combate à violên-
cia contra a mulher na UFRJ e nos 
Centros de Referência da Mulher (do 
Fundão e da Maré). 

 A diretoria do Sindicato e o GT-Mu-
lheres se posicionem contra as propa-
gandas publicitárias que utilizam o 
corpo da mulher como objeto sexual, 
e integrem a campanha contra a cul-
tura do estupro.

 A direção do Sindicato e o GT-Mu-
lheres promoverão uma campanha 
contra o assédio sexual.

 O Jornal do Sintufrj publicará fotos 
das mulheres presentes nos atos e ma-
nifestações organizadas pelo sindicato e 
não apenas das diretoras da entidade. 

REUNIÃO do grupo de trabalho sobre mulheres

Foto: Renan Silva
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Pauta interna, dimensionamento e capacitação
Na plenária específi ca foi apro-

vado, além do aprimoramento da 
Carreira como um objetivo constan-
te, que a categoria prosseguirá na 
luta pela abertura de concursos pú-
blicos e contra a adoção da fi gura do 
técnico-substituto – que, tal como 
ocorre com os professores, acaba se 
tornando permanente na universi-
dade, mas submetido a condições 
precárias de trabalho, assim como 
o terceirizado. Ao mesmo tempo que 
se posiciona desta forma, a categoria 
vai cobrar da Reitoria da UFRJ a im-
plantação do programa de dimen-
sionamento da força de trabalho, 
que deverá incluir os terceirizados, 
bolsistas e docentes. 

A categoria também fi rmou 
posição de cobrar da Reitoria o 
compromisso de dar encaminha-
mento aos itens da pauta interna de 
reivindicações e do termo de acor-
do assinado com o Sintufrj, que 
garantirão avanços importantes à 

Sintufrj vai reestruturar 
o GT-Antirracismo

categoria, tais como: implantação 
dos turnos contínuos com jornada 
de 30 horas semanais, oferta de va-
gas nos cursos de graduação e pós-
-graduação da universidade para os 
técnicos-administrativos e garantia 

de orçamento de no mínimo 1% do 
valor da folha de pagamento para a 
PR-4 investir na formação e capaci-
tação. E mais: 

 Cobrar da Reitoria para que 
efetive a eleição e a instalação de 

Comissões Internas de Supervisão 
da Carreira (CIS).

 Reativação dos grupos de tra-
balho do Sintufrj, que deverão se 
reunir com periodicidade.

 Combater a Fundação de 

Previdência Complementar do Ser-
vidor Público Federal (Funpresp). 

 Reivindicar que a PR-4 apre-
sente minuta do Plano de Desenvol-
vimento dos Integrantes da Carreira 
(PDIC) até setembro de 2016.

 Criação de um link no site do 
Sintufrj exclusivo sobre a carreira, 
com informações atualizadas, car-
tilhas, leis e decretos.

 Elaboração de cartilhas sobre 
a carreira e sobre a Funpresp.

 Aprofundar estudos sobre os 
impactos do dimensionamento da 
força de trabalho para elaboração de 
um modelo de alocação de vagas. 

 O Sintufrj deve reivindicar: 
a ampliação dos padrões de ven-
cimentos dos atuais 16 para 22 e 
manter o step constante; retorno da 
linearidade entre as classes, man-
tendo uma matriz única; amplia-
ção do percentual da especialização 
e pela inclusão de novos percen-
tuais para outras especializações. 

As discussões apontaram para a 
necessidade de o Sintufrj retomar o 
papel de organizador da luta da ca-
tegoria contra o racismo. Por conta 
disso, as propostas encaminhadas 
à plenária fi nal foram aprovadas 
por unanimidade, com apenas um 
destaque:

O Sintufrj deve destinar um lo-
cal fi xo para a realização das reu-
niões do GT-Antirracismo, que de-
verão ocorrer periodicamente. Mas, 
quando o GT estiver consolidado, as 
reuniões passarão a ser itinerantes 
por locais de trabalho. Além de:

 Criação de comissão para 
atuar na reestruturação do GT-
-Antirracismo.

 Organização de eventos com 
a temática de combate ao racismo.

 Pautar programas da cultura 
negra, como danças (jongo), capo-

eira, música, exposições, literatura, 
ofi cinas etc.

 Apontar para a Fasubra a re-
tomada do seu GT-Antirracismo.

 Promover a integração com 
outras entidades de combate ao 
racismo.

 Lutar em todos os espaços po-
líticos pela manutenção das ações 
afi rmativas.

 Manter página permanente 
no Jornal do Sintufrj com temática 
e ações do povo negro.

 Combate e diagnóstico do 
racismo institucional na universi-
dade.

 Lutar pelo cumprimento da 
Lei 10.639, que obriga os estabele-
cimentos de ensino fundamental 
e médio, públicos e particulares, a 
oferecer a disciplina sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira. 

Conselho Fiscal
Durante o XI Consintufrj, os de-

legados elegeram os 10 componen-
tes do Conselho Fiscal do Sintufrj. 
Se inscreveram 12 candidatos. Veja 
quem foram os eleitos, por ordem 
de votação (os cinco primeiros são 
os efetivos e os demais suplentes):

1º -   Geraldo Teotônio
2º -   Antônio Theodoro da Silva
3º -   Vera Lúcia da Silva
4º -   Mariana Gomes Magaldi
5º -   Antônio Gutemberg Alves
6º -   Sueli Maria Viana
7º -   Edmilson Pereira
8º -   Maria Inês Guimarães
9º -   Marilda V.R. Cardoso
10º - Elainne Araújo Alves.

Moções 
aprovadas

As cinco moções apresentadas 
nos três dias de congresso foram 
aprovadas pelos delegados. São 
elas: 

Solidariedade aos trabalha-
dores em greve no Rio de Janeiro; 
em defesa dos movimentos sociais 
que lutam pela Educação, Cultura 
e SUS; contra o corte de verbas e o 
sucateamento da Educação nos 
estados; em repúdio ao governo 
interino de Michel Temer e aos ata-
ques à Educação; e solidariedade 
aos trabalhadores franceses em luta 
contra as reformas trabalhistas.

Homenagem 
in memoriam

Um banner com fotos de técni-
cos-administrativos falecidos que 
contribuíram para o fortalecimento 
do movimento sindical da catego-
ria e da entidade de classe foi fi xado 
no auditório onde se realizaram os 
debates e as plenárias durante os 
três dias do Consintufrj. 

No último dia, a delegação fez 
um minuto de silêncio em memó-
ria dos ex-lutadores da categoria.

Agradecimento aos delegados
O coordenador-geral do Sintufrj 

Francisco de Assis encerrou a plená-
ria fi nal do XI Consintufrj na tarde 
de sábado, dia 11, agradecendo a 
todos os delegados que, com boa 
vontade, permaneceram até aquele 
momento, depois de longas horas 
de debates. 

Ele agradeceu também aos 
trabalhadores do Sindicato que 
colaboraram para que o congresso 
ocorresse. 

Fotos: Renan Silva

PLENÁRIA da carreira foi uma das mais movimentadas do congresso
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Íntegra da resolução política de conjuntura

Vivemos um processo de 
crise internacional do capitalismo 
iniciada em 2008 nos países cen-
trais, caracterizando a marca do 
sistema vigente de crises cíclicas e 
não capacidade de consumo das 
massas trabalhadoras frente à su-
perprodução de mercadorias. As 
consequências deste quadro nos 
países dependentes, como o Brasil, 
têm sido um forte retrocesso eco-
nômico, acompanhado pelo for-
talecimento da sangria financeira 
aos bancos e fundos de pensões, 
por meio de mecanismos como as 
dívidas públicas nacionais, fortale-
cendo a concentração de capitais. 

Esta situação demonstra que a 
causa da instabilidade econômica 
brasileira tem sua origem no pro-
cesso de interdependência da crise 
internacional do capital. Tal qua-
dro teve como consequências polí-
ticas uma ofensiva do imperialismo 
internacional nos países da Amé-
rica Latina, em especial contra os 
governos compostos por mandatos 
identificados com os movimentos 
sociais. 

Internamente vivemos um mo-
mento delicado, marcado por um 
golpe institucional contra o proces-

so democrático brasileiro, estabele-
cido nos últimos 30 anos, resultado 
das lutas contra a ditadura militar 
de 1964. Este golpe se caracteriza 
por uma movimentação capita- 
neada por correntes conservadoras 
e levadas a termo, principalmente, 
por órgãos da mídia, setores do Ju-
diciário e partidos de direita, como 
PMDB, PSDB e DEM, que argu-
mentam um suposto crime de res-
ponsabilidade da presidenta Dilma 
Rousseff – através das ditas pedala-
das fiscais – ligado a pagamentos 
de programas sociais.  

O resultado deste processo sem 
fundamento ficou evidente no pri-
meiro mês de governo golpista de 
Michel Temer, com o fim do Mi-
nistério da Cultura, do Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
ataques ao (programa) Minha 
Casa, Minha Vida, ameaças ao SUS, 
cortes nas previsões orçamentárias 
para a Saúde e a Educação, e a 
composição de um ministério de 
corruptos, sem a presença de mu-
lheres e negros. Enfim, o cenário 
conservador instaurado pelo go-
verno golpista e seus aliados após 
a tomada do poder confirmou as 
suspeitas de que se tratava de uma 
grande manobra para retirar do 
poder a presidenta e levar adiante 
uma ampla agenda conservadora, 

aprofundando ainda mais os ajus-
tes e a retirada de direitos.

Por isso compreendemos que 
nossa luta é em defesa do Estado 
Democrático de Direito conquista-
do até aqui e contra os retrocessos. 
Pois os golpistas se movimentam 
para aprovar no Congresso Na-
cional medidas como o PL 257, 
que visam a um amplo ataque ao 
conjunto do funcionalismo pú-
blico federal, reduzindo salários e 
preparando demissões em massa. 
Além disso, o programa “Uma pon-
te para o futuro”, de Temer, quer 
acabar com o caráter público das 
universidades federais, instituindo 
mensalidades e ampliando a ter-
ceirização e a privatização. Para 
piorar, Temer planeja realizar uma 
reforma da Previdência, que ataca 
os trabalhadores em nome de au-
mento de lucro dos bancos.  

Não podemos esquecer, tam-
bém, que ao longo do governo Dil-
ma foi feita uma série de ataques ao 
povo trabalhador, como a restrição 
ao seguro-desemprego e à pensão 
por morte, cortes orçamentários na 
Saúde e Educação e aprovação da 
lei antiterrorismo, que criminaliza 
a luta popular. Frente a inúmeras 
greves unificadas do funcionalismo 
federal, a resposta do governo foi 
aumentos parcelados que cobriam 

menos da metade da inflação 
anual. Esta situação enfraqueceu 
a possibilidade de resistência da 
classe trabalhadora ao avanço dos 
golpistas de plantão, pois não iden-
tificavam um programa de governo 
em sua defesa.

Mas não há legitimidade em 
um governo biônico e sem voto, 
como o de Temer, que foi legiti-
mado pela movimentação de uma 
maioria parlamentar que atrope-
lou o direito de escolha exercido por 
voto direto de 54 milhões brasilei-
ros. Um governo alçado pelo apoio 
direto de instituições como Fiesp, 
Firjan e Rede Globo. 

Por tudo isso, os técnicos-ad-
ministrativos em educação da UFRJ 
defendem:

  Não ao Golpe,
     fora Temer! 
     Em defesa da Democracia! 
     Greve geral contra a    
     retirada de direitos!

“ “

MESA de conjuntura: Luiz Pustiglione (NOS), Rafael Pereira (Ressignificar), Delma Dutra e Rafael Coletto 
(coordenadores do Sintufrj), José Maria Castro (Tribo), Leonardo Péricles (MLC) e João Paulo Ribeiro (CTB) 
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‘‘NÃO SE CALE!’’

Luciene Lacerda, psicóloga 
do Departamento de Bioética do 
Instituto de Estudos de Saúde 
Coletiva (Iesc), explicou que a 
ideia é que saiam dos fóruns de 
discussões propostas e sugestões 
de ações para o enfrentamento 
do problema da violência em 
todos os níveis na universidade, 
como, por exemplo, sobre a 
melhor forma de acolhimento 
das vítimas e quais os atores 
deverão integrar a iniciativa.  

A vice-reitora, Denise Nas-

Comunidade se mobiliza contra a violência nos campi 

“Não se cale” é o slogan 
da campanha que 
está sendo dissemi-

nada em toda a UFRJ contra qual-
quer tipo de violência: racismo, 
assédio moral, xenofobia, trotes 
violentos, LGBTTTfobia, entre ou-
tas ações de opressão que atingem 
a dignidade humana. 

A intenção da Reitoria é en-
volver nesta luta todos os setores 
da universidade: pesquisadores, 
coletivos organizados, entidades do 
movimento sindical e estudantil, 
para discutir e definir políticas de 
combate à violência nos campi e 
de acolhimento às vítimas.

No dia 31 de maio, a comuni-
dade universitária foi mobilizada 
para participar do primeiro fórum 
de debate contra a violência no 
ambiente universitário, no Centro 
Cultural Horácio Macedo (CCMN). 

O lançamento da campanha 
“Não se cale”, durante o mês de 
maio, constou da divulgação de 
um vídeo expondo a proposta e 
a definição da Ouvidoria-Geral 
da UFRJ como canal principal 
para recebimento de denúncias 
e mediação de conflitos. Mas as 
iniciativas não pararam por aí.

 
Tolerância zero
No primeiro fórum de debate 

visando definir políticas institucio-

nais para o combate à violência e 
às manifestações de  opressão nos 
espaços da universidade, foram 
explicitadas  propostas e iniciativas 
neste sentido.  

“Este evento tem uma impor-
tância acadêmica extraordinária. 
Em primeiro lugar, porque conce-
bemos que a universidade deve ser 
um espaço de liberdade ilimitada, 
onde estudantes, técnicos-admi-
nistrativos e professores possam 
desenvolver sua imaginação. O 
ato criador da universidade é 
incompatível com a violência e 

com a negação da humanidade 
do outro”, disse o reitor Roberto 
Leher na mesa de abertura.

“Quando há expressões de 
violência como o machismo, 
homofobia, racismo, temos a 
negação da humanidade do 
outro, o não reconhecimento da 
alteridade, e isso impede o êxito 
de uma comunidade acadêmica 
pulsante, livre e criativa. Por isso a 
universidade não pode ser tolerante 
com manifestações de violência”, 
acrescentou Leher. 

A UFRJ, segundo o reitor, deve 

ter um processo de formação que 
possibilite a difusão de valores 
libertários para um mundo livre 
de opressões.

Atuação da Ouvidoria
O reitor destacou o trabalho da 

Ouvidoria como canal aberto im-
portante para a expressão daqueles 
que vivem diversas formas de opres-
são e de violência na universidade. 
Mas ele próprio reconheceu “que é 
preciso passar do acolhimento das 
denúncias a atos expressivos, pois 
sem isso não temos condições de 

fazer sindicâncias que produzam 
resultados reais”.  

“A Ouvidoria não é o Ministério 
Público e não substitui a repre-
sentação da categoria. É mais um 
espaço de participação e também 
(existe) para diminuir a vulnerabi-
lidade entre cidadão e instituição. A 
universidade não pode ser o espaço 
do medo, mas de dar visibilidade 
ao que está acontecendo”, explicou 
a ouvidora-geral Cristina Riche.

Manifestações
“Vivemos uma sociedade marca-

da pela violência, mas neste momen-
to agudo da história de nosso país 
isso aparece de maneira ainda mais 
dramática. Estamos acostumados 
a pensar a universidade como um 
lugar de conhecimento livre e liber-
tador, mas ela é ainda um lugar em 
que inúmeras formas de violência 
são materiais e simbólicas”, apontou 
o superintendente-geral de políticas 
estudantis, Elídio Borges.

Representantes dos coletivos e 
entidades cobraram da Adminis-
tração Central atitudes firmes para 
estancar “o alto índice de violência 
contra as mulheres no ambiente 
universitário, inclusive nos espaços 
de trabalho”, e questionaram o uso 
dos espaços públicos para fins priva-
dos e as contratações fora do Regime 
Jurídico Único (RJU).

Para Cinda Gonda, professora 
da Faculade de Letras, a cam-
panha “Não se cale” se tornou 
extremamente importante, “tendo 
em vista o retrocesso que vivemos 
nestes terríveis 20 dias (do governo 
interino de Michel Temer) ”. 

“Este é o papel da universi-
dade que devemos resgatar: não 
se cale, não tenha medo. Lá fora 
existe um povo sem medo, tocan-
do este país para que resistamos 
ao golpe, e é muito bom ter isso 
como alerta, pois não podemos 
nos omitir”, ressaltou a docente.   

A coordenadora de Políticas 

Importância da campanha
Sociais do Sintufrj, Marli Rodrigues, 
afirmou: “Acho que chegou a hora 
de todos dizerem ‘não se cale’. Este 
é só o primeiro evento, e vai haver 
outros, mas é preciso uma melhor 
divulgação. O Sintufrj tem atuado 
também nesta questão de violência 
e do assédio moral, recebendo 
denúncias e colocando o jurídico 
da entidade à disposição da cate-
goria. Já realizamos reuniões com 
vítimas de violência”, informou 
Marli, colocando a entidade e o 
Jornal do Sintufrj à disposição da 
organização do fórum.

Paula Rodrigues, aluna de 

engenharia naval e integrante do 
coletivo ComCiência, denunciou 
as manifestações de violência nas 
salas de aula, como machismo, 
homofobia, agressões verbais de 
professores contra alunos e assaltos. 
A estudante contou que ela própria 
está sendo retaliada no curso 
pelo seu ativismo no movimento 
estudantil, e apresentou dados de 
uma pesquisa realizada com 160 
estudantes, dos quais 67% disseram 
que já pensaram em desistir da 
universidade por conta de atos de 
violência, e 85% informaram que já 
tiveram medo de retaliação.

Formação de grupos 
de trabalho

cimento, apresentou os pró-
ximos passos da campanha: 
formação de grupos de tra-
balho (GTs) e novos fóruns. 
Entre os grupos de trabalho, 
há a proposta do GT de Ensino, 
que englobaria temas como 
avaliação e condições pedagó-
gicas, questões de assistência 
estudantil e de acesso; GT 
sobre relações de trabalho; GT 
sobre mulheres; um GT sobre 
questões étnicas e um sobre 
questões LGBT.

AUDITÓRIO Horácio Macedo visto por dois ângulos

LUCIENE Lacerda, Denise Nascimento, Roberto Leher, Elídio Borges e Cristina Riche

Fotos: Renan Silva

Deliberações 
A mesa fez encaminhamento 

de realização de mais dois fóruns 
de igual formato, mas ampliado, 
nos campi de Xerém e Macaé; mais 
cinco fóruns temáticos nos campi 
da Praia Vermelha e Fundão ao 
longo deste ano, com as seguintes 
temáticas: Mulheres, Negros e Ne-
gras, LGBTT, Discentes e Relações 
de Trabalho.

As políticas serão construídas 
de maneira horizontal com base 
nesses fóruns, em conjunto com 
toda a comunidade universitária 
(incluindo as entidades sindicais, 
coletivos, grupos de pesquisa). 
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SUBSTITUIÇÕES

Pró-reitores são aprovados pelo Consuni
O reitor Roberto 
Leher submeteu à 
sessão do Conselho 
Universitário, no 
dia 9 de junho, 
os nomes dos 
substitutos dos 
pró-reitores de 
Pessoal (PR-4) e 
de Pós-Graduação 
e Pesquisa (PR-2), 
e apresentou as 
justifi cativas para 
as substituições. Os 
novos integrantes 
da Administração 
Central foram 
aprovados por 
unanimidade 
pelos conselheiros 
presentes. 
No lugar de 
Regina Dantas, 
que solicitou 
afastamento da 
PR-4, entrou 
André Luiz Chagas 
Pereira, que 
ocupava o cargo 
de superintendente 
e foi substituído 
por Ana Paula de 
Paula, e no de Ivan 
Marques, afastado 
da PR-2 no dia 25 
de maio, assumiu 
Leila Rodrigues, 
coordenadora 
do Programa de 
Pós-Graduação 
em História 
Comparada. 

PR-4 continua com a categoria

 “Entendemos que era importante manter elementos para a conti-
nuidade do trabalho que estava sendo desenvolvido por Regina Dantas, 
por isso indicamos o atual superintendente André Luiz Chagas Pereira”, 
justifi cou a escolha o reitor Roberto Leher, acrescentando que “André 
tem o perfi l, a motivação e está fortemente vinculado à Pró-Reitoria de 
Pessoal, que ele conhece muito.” 

Momento especial – “Minha aprovação no Consuni foi um momen-
to muito especial na minha vida. Fico honrado de estar à frente da PR-4, 
onde exerço minha atividade há 24 anos”, afi rmou André Luiz, acrescen-
tando que “é a valorização e o reconhecimento de quem tem condição e 
capacidade de exercer esse cargo de extrema responsabilidade.” 

O novo pró-reitor de Pessoal quer promover uma maior integração 
com as unidades e suas demandas; buscar um diálogo permanente com 
as seções de pessoal e implementar uma nova rotina de trabalho na PR-4 
para melhor atender a todos os servidores. 

Funcionário de carreira
André Luiz Chagas Pereira, 58 anos, é funcionário de carreira da 

UFRJ, e conhece como poucos a estrutura da PR-4. Servidor da UFRJ 
desde 1989, iniciou como assistente em administração, foi diretor da 
Divisão de Transportes (antiga SG-6, que pertencia à PR-4) de 1981 a 
1992. De 1992 até 2000, atuou na parte administrativa, sendo convidado 
a assumir a chefi a da Seção de Análise e Pagamento. Em 2011, passou a 
assessor de gabinete da PR-4, onde fi cou até 2013, e em 2014, aceitou o 
convite para ser gerente de Recursos Humanos da Coppead. 

Em 2015 retornou à PR-4 como subcoordenador de Legislação, e 
em meados daquele mesmo ano, já na gestão Roberto Leher, assumiu a 
superintendência de Pessoal, de onde sai para ser pró-reitor. André tem 
graduação em Gestão de Recursos Humanos e MBA Executivo na mes-
ma área pela Coppead.  

Elogio à ex-pró-reitora
Roberto Leher elogiou a atuação da ex-pró-reitora de Pessoal: “Regi-

na Dantas se prontifi cou a trabalhar numa pró-reitoria que todos na UFRJ 
sabem da complexidade e da difi culdade em organizar o trabalho. Ge-
nerosamente, ela assumiu essa atividade com uma dedicação exemplar 
durante esse período, particularmente produzindo formulações muito 
importantes no que diz respeito à qualifi cação dos nossos servidores. Já há 
alguns meses ela solicitou sua liberação dessa tarefa”. 

Em nota, a ex-pró-reitora explicou sua decisão de pedir exoneração 
do cargo. “(...) Aceitei fazer parte da atual Reitoria, pois acreditei no pro-
jeto de universidade, e tive muito prazer em participar da equipe. Durante 
minha gestão não convidei servidores externos à PR-4.  Portanto, desen-
volvi, junto com o superintendente André Pereira, a construção de equipes 
contando com os próprios servidores da área. (...) Agora, com quase um 
ano de gestão, avaliei e constatei minha difi culdade de adequação à di-
nâmica de atuação da atual Reitoria, por isso solicitei minha exoneração 
do cargo.   Leia a íntegra da nota no site do Sintufrj (www.sintufrj.org.br).

PR-2 terá novas atribuições
Segundo Roberto Leher, Ivan Marques e sua equipe “deram o me-

lhor de sua capacidade criadora ao complexo trabalho da pró-reitoria”, 
e destacou os desafi os que ao seu ver exigem a reorganização do tra-
balho na PR-2, em virtude de mudanças que ocorreram nos últimos 
anos e que “tornam a área de Ciência e Tecnologia em um componente 
operativo organizacional de enorme monte e de grande complexidade”. 

As mudanças na área de Ciência e Tecnologia, segundo Roberto 
Leher, “evolvem, inclusive, a forma de orçamento, fi nanciamento e 
planejamento de custeio de projetos, e não pode ser mais adiado”. Na 
agenda extensa de tarefas destinadas à nova PR-2 – “porque a UFRJ 
não pode mais perder recursos” –, que foi apresentada pelo reitor rela-
tiva à “dimensão operativa”, estão incluídos, por exemplo, elaboração e 
acompanhamento de projetos. 

Dentre vários outros itens, ele citou a necessidade de suporte a no-
vos grupos de pós-graduação, formação de pessoal para atuar nos pro-
gramas, melhor articulação dos programas com áreas vinculadas ao 
Parque Tecnológico, valorização dos servidores que atuam na PR-2, em 
detrimento dos desafi os “recontextualizados com a crise que estamos 
vivendo”. 

A responsável pela 
“complexa agenda”

 “A nosso ver, a professora Leila (Rodrigues), pela sua trajetória, é 
conhecedora dos problemas da organização da pós-graduação e terá as 
melhores condições para desenvolver a complexa agenda que temos pela 
frente”, disse o reitor ao apresentar a atual pró-reitora de Pós-Graduação 
e Pesquisa. E mais uma vez ressaltou que a “parte operativa” é muito 
complexa diante de uma conjuntura de desconstrução do Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inovação e da perda de recursos importantes.

Leila Rodrigues se manifestou muito rapidamente no colegiado. “A 
despeito da conjuntura extremamente adversa, estou muito motivada 
para o trabalho e gostaria de contar com as sugestões e críticas de 
todos aqueles que, de algum modo, interagem com a pós-graduação e 
a pesquisa na universidade”, disse.   

Trajetória acadêmica da pró-reitora
Leila Rodrigues ingressou na UFRJ em 1994, é professora titular do 

Instituto de História, foi superintendente acadêmica da PR-2 entre 2003 e 
2007, fez parte da direção da Associação Brasileira de Estudos Medievais en-
tre 2007 e 2011 e integrou o Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) 
entre 2013 e 2015. Representava os professores titulares do Centro de Filo-
sofi a e Ciências Humanas (CFCH) no Conselho Universitário e desde 2014 
coordenava o Programa de Pós-Graduação em Histórica Comparada.

No texto enviado ao Jornal do Sintufrj por solicitação da redação, o 
professor Ivan Marques justifi cou sua destituição do cargo de pró-reitor 
da PR-2 por possíveis incompatibilidades de projetos e propostas que não 
conseguiu realizar. Leia no site do Sintufrj (www.sintufrj.org.br) o texto 
completo.
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UFRJ distribui mudas e muita informação
A Coordenação de Meio Am-

biente da Prefeitura da UFRJ co-
memorou o Dia Mundial do Meio 
Ambiente no dia 8 de junho com 
cerimônia de plantio de muda de 
pau-brasil e distribuição de plan-
tas ornamentais e armadilhas 
para o mosquito Aedes aegypti. 
Quem se interessou pelas mos-
quitéricas também aprendeu a 
montá-las.   

Logo cedo, um grupo anima-
do de pessoas aguardava em frente 
à Prefeitura da UFRJ a equipe da 
Coordenação de Meio Ambien-
te. Todos queriam uma muda de 
planta para levar para casa. Pode-
ria ser a fl orida penta (cacho-de-
-estrelas), orelha-de-macaco ou 
uma grama-amendoim (amen-
doim-rasteiro) – uma rama com 
folhas pequeninas. 

Sensibilização – Promover 
um momento de refl exão e cons-
cientização foi o objetivo principal 
do evento, conforme registraram os 

Vila Residencial tem parque ecológico 
A iniciativa foi dos integrantes do projeto Caramangue

No Dia do Meio Ambiente, 5 de 
junho, os moradores da Vila Re-
sidencial inauguraram o parque 
ecológico da comunidade, que 
fi ca localizado no entorno da área 
do manguezal, próximo ao campo 
de futebol. 

Por meio do projeto Caraman-
gue, a área já vinha sendo preser-
vadas pelos moradores. Mas agora 
ganha corpo com a inclusão de 
novas parcerias, como a do proje-
to Muda, do curso de Engenharia 
Ambiental da Escola Politécnica e 
do Movimento Comida de Verdade, 
da Associação de Nutrição do Esta-
do do Rio de Janeiro e do Conselho 
Regional de Nutricionista.

organizadores na abertura da ceri-
mônia. A intenção com a distribui-
ção das mudas foi incentivar o cui-
dado com as plantas e sensibilizar 
as pessoas para as urgentes questões 
ambientais pelo contato com a na-
tureza, explicou a agrônoma do 
Horto da UFRJ, Ângela Iaffe.

O plantio do pau-brasil 
(Caesalpinia echinata), um sím-
bolo do país em perigo de extin-
ção, foi também um gesto simbó-
lico feito por uma criança, Lucas 
Ferreira do Nascimento, 5 anos, 
neto do funcionário mais antigo 
do Horto, Ismael Batista do Nas-
cimento, o Sassá, há 25 anos na 
universidade. 

Esclarecimentos – A diretora 
de Gestão Ambiental, Janete More-
no, lembrou que a natureza não 
tem mais condições de se reparar, e, 
diante da degradação que o mundo 
enfrenta, também não tem mais 
a mesma capacidade de dispor de 
seus recursos como antes. Por isso 

a necessidade de conscientização 
quanto ao uso dos recursos, de es-
tancar o consumo desenfreado e de 
adquirir hábitos saudáveis. 

PROFISSIONAIS da Prefeitura e do Horto que trabalham pelo meio ambiente na UFRJ

Caramangue – O projeto é 
uma iniciativa de três moradores: 
João Victor Maltez, Jefferson Rodri-
gues e Roberto Vianna. 

“Tivemos a iniciativa de re-
cuperar o manguezal porque ele 
estava sendo destruído devido aos 
aterramentos das invasões e ao 
acúmulo de lixo. Para conter a 
destruição, começamos a limpar, 
plantar, e criamos criadouros de 
crustáceos e de peixes para poder 
repovoar o mangue. Fizemos tam-
bém trabalho de compostagem 
(reciclagem de lixo orgânico). Nos-
so trabalho foi crescendo e, agora, 
com as parcerias, resolvemos criar o 
parque ecológico, que oferecerá vá-

rias ofi cinas. É nossa contribuição 
ao Plano Diretor da universidade”, 
explicou Jefferson Rodrigues. 

“No âmbito ofi cial, tivemos 
apenas uma limpeza no mangue 
em 2007. Mas, com o Caraman-
gue, criamos várias frentes para 
a recuperação do manguezal. Es-
tamos criando espécies extintas, 
como o caranguejo guaiamum, 
para repovoar o mangue. O apoio 
da Amavila, que ajuda na mão de 
obra, é importante. Com este apoio 
e mais as parcerias, a ideia do par-
que ecológico virou realidade”, 
complementou Roberto Vianna, 
que, além de integrar o Caraman-
gue, é diretor da Amavila.

A coordenadora Carmen Ode-
te Antinarelli incentivou a adoção 
da política dos cinco Rs em favor 
do meio ambiente: reduzir, re-

pensar, reaproveitar, reciclar e re-
cusar o consumo de produtos que 
geram impactos socioambientais 
signifi cativos.  

Louvor a Ivan Hidalgo

O Conselho Universitário 
(Consuni)aprovou, na sessão 
do dia 9 de junho, moção de 
louvor ao servidor Ivan Hi-
dalgo. Com 45 anos de servi-
ço exemplar completados no 
dia 2 de junho na secretaria 
dos Órgãos Colegiados (desde 
1990) e como secretário-ge-
ral (desde 1997), o engenhei-
ro Ivan é uma referência de 
correção e dedicação à uni-
versidade: 

“Certamente é o maior co-
nhecedor das normas gerais da 
universidade. Mas muito mais 
que isso, é um expert em parte 
da história da instituição”, diz 
um trecho do documento, que 
destaca seu trabalho irretocá-
vel e o largo sorriso.

Ele trabalhou com 13 
reitores e é, como destaca a 
moção, “querido entre estu-

dantes, técnicos e docentes 
porque, como ele mesmo diz, 
foi com um imenso prazer 
que fez da universidade sua 
vida e sua família”. 

“Por seu trabalho e dedi-
cação irretocáveis e admirá-
veis e pelo largo sorriso que 
carrega ao realizá-lo, louva-
mos e agradecemos ao nosso 
secretário-geral Ivan Hidal-
go pelos 45 anos em prol da 
autonomia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e 
da preservação da história da 
nossa instituição”, conclui.

Emocionado, o secretário 
agradeceu a todos a generosi-
dade e ponderou que não fez 
nada mais que cumprir sua 
obrigação. Por solicitação 
de conselheiros, a data seria 
marcada com a concessão da 
medalha Minerva.

NATANEL Pena, Thallis do Espírito Santo, João Victor, Roberto Vianna e Jeff erson Rodrigues

JUSTA homenagem do Consuni a um servidor exemplar 

Foto: Marcos Gusmão

Foto: Renan Silva

Foto: Elisa Monteiro
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O Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), um dos maiores centros da 
UFRJ e com uma produção variada 
de resíduos, apresentou o projeto 
Recicla CCS em novembro de 2012. 
Em abril de 2013, a Decania ini-
ciou a progressiva implementação 
da coleta seletiva de recicláveis. A 
logística está instalada no subsolo, 
na área interna do prédio e nas 
praças de alimentação interna e 
externa. Em dezembro de 2016, 
com a inauguração do centro de 
triagem, foi iniciada a seleção, pe-
sagem e destinação de cada classe 
de material para as cooperativas 
de resíduos recicláveis do Rio de 
Janeiro.

Existem atualmente mais 
de 50 kits de coleta seletiva e 10 
contêineres de 1.000 litros. Além 
da reciclagem mais comum, que 
em dois anos movimentou 70 
mil quilos de material, o projeto 
dedica-se ao recolhimento e 
destinação adequada de pilhas, 
baterias, óleo vegetal e lâmpadas. 
Em junho de 2013, num único 
dia foram enviadas 7.500 lâm-
padas à empresa Apliquim Brasil 
Recicle para descontaminação. 
Os coletores de pilhas e baterias se 

Universidade faz sua parte com reciclagem 
No mês em que se celebra 

o Dia Mundial do Meio 
Ambiente – comemorado 

em 5 de junho –, o Jornal do 
Sintufrj foi saber como a UFRJ 
atua, na prática, em favor da 
preservação ambiental. E foi uma 
grata surpresa constatar que a 
universidade desenvolve dois pro-
gramas de educação ambiental 
e de coleta seletiva exitosos: o 

O primeiro programa insti-
tucionalizado na UFRJ foi o do 
Centro de Tecnologia, iniciado 
em 2006 como programa piloto 
para implantar o projeto de 
uso consciente de resíduos da 
UFRJ. Em 2007, o programa 
foi oficializado de acordo com 
as determinações do Decreto 
Federal 5.940, que determinou 
a coleta solidária nos órgãos 
e entidades da administração 
pública federal, e renomeado 
como Recicla CT.

Desde sua criação, o progra-
ma destinou à reciclagem mais 
de 500 toneladas de material 
reciclável, atendendo a mais 
de 750 pedidos de recolhimento 
oriundos das unidades. De 2009 
até agora, promoveu, também, 
o treinamento de 650 trabalha-

CT ajudou a preservar seis mil árvores
dores. No treinamento, realizado 
quinzenalmente, é trabalhada 
a autoestima dos terceirizados, 
dando destaque à importância 
do trabalho desenvolvido, que é 
voltado para a melhoria do meio 
ambiente com foco na geração 
de lixo e na importância de se 
trabalhar com os materiais de 
proteção.

A maioria do material reco-
lhido (60%) é composto de papel 
e papelão. O coordenador dos 
Programas Ambientais do CT, Luiz 
Otávio Silva, destaca que cerca de 
seis mil árvores deixaram de ser 
cortadas por ação do programa. 
“Isso só falando de papel, sem falar 
na economia de recursos naturais 
de outros materiais”, observa. 

Além do Recicla CT, o Centro de 
Tecnologia desenvolve outros pro-

gramas ambientais, tais como: CT 
Verde (Conservação e Ampliação 
de Áreas Verdes e de Convivência); 
CT Eficiente (Racionalização do 
Consumo de Água e Energia); CT 
Resíduos Perigosos (Gerencia-
mento de Resíduos Classe I); CT 
Eletroeletrônico (Gerenciamento 
de Resíduos Eletroeletrônicos) e 
CT Consciente (Educação para a 
Conscientização Ambiental). São 
41 pessoas envolvidas no trabalho 
destes programas.

Segundo Luiz Otávio, os bene-
fícios dos programas ambientais é 
que eles contribuem para a redu-
ção do consumo de recursos na-
turais, geram menor quantidade 
de resíduos recicláveis destinados 
aos aterros e ajudam a diminuir 
os gastos institucionais com a 
destinação de resíduos. 

CCS destinou 70 mil quilos de lixo à reciclagem em dois anos
encontram nas entradas principais 
dos prédios do CCS, e o coletor de 
óleo fica na entrada do bloco A. 
Já os coletores de lâmpadas, que 
possuem filtro de carvão ativado 
para retenção de mercúrio, estão 
no subsolo do prédio.

Segundo um dos integrantes do 
Recicla CCS, Pedro Feio, o projeto 
busca a internalização de práticas 
ambientais através de amplo diá-
logo e ação da comunidade, com 
o objetivo de atingir e envolver as 
diferentes áreas de conhecimento, 
integrando, assim as partes admi-
nistrativa, operacional e acadêmi-
ca em torno da sustentabilidade. A 
equipe técnica, integrada por nove 
pessoas, entre técnicos-adminis-
trativos, professores e estagiários, 
realiza reuniões, produz material 
educativo, promove campanhas de 
mobilização e eventos culturais, 
assim como cursos de capacitação 
e oficinas.

“O projeto tem a perspectiva 
de trabalhar com educação am-
biental e dar formação para a 
comunidade como um todo, por 
isso a capacitação de servidores 
e terceirizados. O projeto Recicla 
CCS, para nós, transformou-se 

no sonho de uma universidade 
realmente balizada pelo tripé en-
sino, pesquisa e extensão. Com o 
projeto, descobrimos que o resíduo 

Recicla CT e o Recicla CCS. 
Os programas incluem trei-

namento de funcionários e 
terceirizados e ainda cumprem 
função social, ao enviarem o ma-
terial recolhido às cooperativas 
populares de catadores existentes 
na cidade do Rio de Janeiro 
selecionadas pela Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas 
Populares da Coppe. 

é um tema capaz de organizar e 
amarrar o tecido universitário, 
porque o resíduo é um problema 
comum”, explica Pedro Feio.

O Dia Mundial do 
Meio Ambiente é 
o principal veículo 
das Nações Unidas 
dedicado a estimular 
ação e conscientização 
global em prol do 
meio ambiente. Na 
UFRJ, desde 2007, 
foi institucionalizada 
uma política voltada 
à preservação do 
meio ambiente. Os 
resíduos gerados pelos 
programas Recicla CT, 
Recicla CCS e outros 
são dispostos em kits 
de lixeiras, identificadas 
por padrões de cores 
referentes ao tipo de 
resíduo (papel, plástico, 
metal, vidro etc.) e 
encaminhados aos 
respectivos centros 
de triagem, onde são 
conferidos, triados, 
pesados e doados às 
cooperativas populares. 
Já os resíduos 
químicos, biológicos, 
bioquímicos, infectantes 
e/ou perigosos são 
recolhidos por empresas 
especializadas 
contratadas pelas 
decanias dos centros.

Fotos: Renan Silva

LIXEIRAS identificadas por padrões de cores para reciclagem

LUIZ Otávio Silva
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LIXO reciclável para 
cooperativas de catadores; 
depósito de lâmpadas 
descartadas para 
descontaminação

 

         



Boa música, uma bebida 
para esquentar o frio e o alto-astral 
das delegadas e delegados foram 
ingredientes mais que suficientes 
que transformaram a reunião 
festiva de confraternização dos 
participantes do congresso numa 
celebração da vida bem vivida, 
onde nada se ganha, mas tudo se 
pode conquistar. 

Como diz Leila Diniz:

“Viver, intensamente, 
é você chorar, rir, 
sofrer, participar 
das coisas, achar a 
verdade nas coisas 
que faz. Encontrar em 
cada gesto da vida o 
sentido exato para que 
acredite nele e o sinta 
intensamente”.

Confraternização no segundo dia do congresso 
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