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Sintufrj deflagra mobilização pela inclusão dos técnicos-
-administrativos no recesso acadêmico durante os Jogos 
Olímpicos. Entidade convoca todos os trabalhadores para 
manifestação no Consuni na quinta-feira, dia 14, às 9h. Página 3 

Sem dinheiro, UFRJ ainda tem que responder pela falta de segurança nos campi,
principalmente no Fundão, onde foi assassinado o estudante da Faculdade de Letras. Páginas 9 e 11

Morte de Diego revela a existência de grupos conservadores, racistas e homofóbicos na UFRJ. Páginas 6 e 7
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Frente contra o projeto Escola sem Partido
Lançamento na quarta-feira, dia 13, às 10h, no IFCS

Centrais sindicais (como CUT, 
CTB, CSP-Conlutas e Intersindi-
cal), federações (como a Fasubra 
e Andes-SN), sindicatos (como o 
Sintufrj, Sintuff, Sintur-RJ e Sepe-
-RJ), uniões estudantis (como 
UNE e Ubes) e organizações popu-
lares, entre inúmeras outras enti-
dades de diversos estados do país, 
convidam para o lançamento da 
Frente Nacional contra o projeto 

Escola sem Partido, no dia 13 de 
julho, às 10h, no Instituto de Filo-
sofi a e Ciências Sociais (IFCS), no 
Largo de São Francisco.

A Frente já criou o primeiro ca-
nal de comunicação: uma fanpa-
ge na rede social Facebook, que 
será alimentada pelas entidades 
que atuam na área da Educação e 
colaboram na construção do mo-
vimento: https://www.facebook.

com/frentenacionalpelaeducacao.
O projeto Escola sem Partido, 

PL 867/2015, que se encontra na 
Câmara Federal, prevê a “neu-
tralidade política, ideológica e 
religiosa do Estado” e proíbe a 
veiculação de conteúdos ou ativi-
dades escolares em “confl ito com 
as convicções religiosas ou morais 
dos pais ou responsáveis” pelos es-
tudantes. Na verdade, a proposta é 

apontada como uma tentativa de 
cercear o exercício profi ssional dos 
professores, que têm a responsabi-
lidade de incentivar o pensamento 
crítico entre os alunos. 

Para profi ssionais do ma-
gistério, a aprovação do projeto 
signifi caria um entrave à forma-
ção de cidadãos e à construção 
de uma sociedade justa, livre e 
igualitária. 

Cine Pipoca – filme e debate

O Centro de Referência para 
Mulheres Suely Souza de Almeida 
(CRM) realiza, no dia 19 de ju-
lho, às 14h, uma sessão do Cine 

Assembleia 
da Caurj 
dia 13

Na quarta-feira, dia 13, 
a Caurj realiza assembleia 
extraordinária, às 10h, na 
sala 2012 da Escola de Quí-
mica, localizada no bloco E 
do Centro de Tecnologia, no 
Fundão.

SOS servidores
Na terça-feira, dia 12, os ser-

vidores municipais realizarão 
ato, às 12h30, em frente à Prefei-
tura do Rio, contra os ataques aos 
direitos da categoria. A luta deles 
é em defesa do Previ-Rio; contra 
os cortes do salário-família e dos 
benefícios de pensão, contra as 
Organizações Sociais (OS) e pelo 
reajuste do tíquete-alimentação.

Robótica na Casa da Ciência
A Casa da Ciência apresenta 

na mostra “VerCiência: Física Pra 
Quê?” – as mais recentes tecnolo-
gias da área da robótica. Na pro-
gramação será possível conhecer 
robôs microscópicos que viajam 
pelo corpo humano para diag-
nóstico e tratamento de doenças. 

Há, também, robôs cuidado-
res de idosos, babás de crianças 

e empregados domésticos. Alguns 
disputam sua própria Olimpíada, 
as “Robogames”. Aqui no Brasil, 
há os que executam tarefas de 
pesquisa e conservação ambien-
tal em locais de difícil acesso.

A exposição está aberta ao pú-
blico desde 7 de abril e permane-
cerá até 18 de dezembro, de terça 
a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos 

sábados, domingos e feriados, das 
10h às 20h. 

Também está à disposição do 
público a exposição “Descubra 
e Divirta-se”, que traz diversos 
experimentos interativos para as 
crianças brincarem à vontade e 
aprenderem mais sobre os fenô-
menos físicos. Há experimentos 
que arrepiam os cabelos, outros 

Nota de falecimento
Com pesar comunicamos o falecimento do aposentado Francisco Felix de Araújo, aos 77 anos, ocorrido no dia 9 de março, por insufi ciência 

respiratória. Ele trabalhou por 32 anos na UFRJ. 

Entre os dias 7 e 10 de julho 
foi realizado, na Universidade 
Zumbi dos Palmeiras, em São 
Paulo, o VII Fórum Social Mun-
dial das Migrações (FSMM). O 
encontro reuniu representantes 
de 17 países, que discutiram a 
livre circulação de pessoas na 
perspectiva dos direitos huma-
nos. Um dos momentos princi-
pais do Fórum foi o lançamento 
da Jornada Continental pela De-
mocracia e contra o Neolibera-
lismo. 

O Fórum Social Mundial das 
Migrações ocorre a cada dois 
anos, e a partir do esforço de 
organizações sociais e de traba-
lhadores imigrantes vivendo no 
Brasil. Este ano foi realizado na 
cidade de São Paulo.

Com outros movimentos so-
ciais e organizações, a CUT faz 
um acompanhamento sistemá-
tico da pauta das migrações in-
ternacionais, seja defendendo os 
direitos de trabalhadores brasi-
leiros no exterior, seja na defesa 
de imigrantes no Brasil.

VII Fórum Social 
Mundial das 
Migrações 

em que se pode fl utuar em es-
pelhos e outros ainda em que se 
congela a própria sombra. A Casa 
da Ciência ainda oferece ofi cinas, 
vídeos, debates, teatro infantil e 
atividades para professores.

A Casa da Ciência fi ca na 
Rua Lauro Muller, 3, próximo 
ao Rio Sul, Botafogo. A entrada 
é franca.

Pipoca. O fi lme a ser exibido é o 
longa-metragem Preciosa, uma 
história de esperança, do diretor 
Lee Daniels, que conta a história 

de uma adolescente de 16 anos 
vítima de vários tipos de violência. 
Em seguida, haverá debate com a 
participação da coordenadora sin-

dical do Sintufrj Marli Rodrigues. 
Local: o CRM fi ca na Praça Jorge 
Machado Moreira, s/nº, próximo 
à Prefeitura Universitária.

Foto: Internet
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ASSEMBLEIA-ATO

Categoria reivindica tratamento igualitário
Consuni aprova recesso acadêmico no período da Olimpíada que não inclui os técnicos-administrativos

Na assembleia-ato de quinta-
-feira, dia 7, no hall da Reitoria, os 
técnicos-administrativos em educa-
ção da UFRJ deliberaram reivindicar 
da Administração Central tratamen-
to igualitário em relação ao recesso 
acadêmico durante a Olímpiada. Na 
avaliação da categoria e da direção 
sindical, qualquer trabalhador da 
UFRJ terá dificuldades para chegar e 
sair ao trabalho em virtude das alte-
rações que ocorrerão no trânsito do 
Rio de Janeiro durante os Jogos. 

Na última sessão do Conselho 
Universitário (Consuni), em 23 de 
junho, a Reitoria anunciou a sus-
pensão das atividades acadêmicas 
durante os Jogos Olímpicos, a serem 
realizados entre 5 e 21 de agosto, 
que praticamente coincidirá com 
o recesso acadêmico de 6 a 29 de 
agosto. Mas as atividades adminis-
trativas serão mantidas, exceto nos 
dias decretados como feriado pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro: 5, 18 e 
22 de agosto.

Ato de indignação
Para demonstrar sua indigna-

ção em relação à desigualdade de 
tratamento e à falta de preocupação 
da Reitoria com os problemas que os 
trabalhadores enfrentarão para che-
gar e sair dos campi, os presentes à 
assembleia realizaram ato no salão 
de acesso ao gabinete do reitor. A ca-
tegoria reivindica que, na próxima 
sessão do Conselho Universitário, 
os técnicos-administrativos sejam 
incluídos no calendário de recesso 
acadêmico durante a Olimpíada. 

Todos ao Consuni!
Uma comissão foi tirada para 

agendar o pleito com o chefe de 
Gabinete. E toda a categoria está 
convocada para comparecer à ses-
são do Consuni na quinta-feira, 
dia 14, às 9h, para fortalecer a 
mobilização pela conquista desta 
justa reivindicação. 

Restrições no 
trânsito já 
confirmadas

Durante a Olimpíada, o trânsito do Rio de 
Janeiro sofrerá grandes alterações por causa 
dos deslocamentos das delegações e da movi-
mentação dos turistas. Vias importantes serão 
fechadas para a circulação da chamada “fa-
mília olímpica” e para competições de rua, 
causando alterações no trânsito e remoção de 
linhas de ônibus. A Cidade Universitária sofre-
rá reflexos pelas seguintes razões: a partir do 
dia 18 de julho, a Ponte do Saber será interdi-
tada, entre 6h e 15h, para veículos pequenos. 
Apenas ônibus estarão fora da restrição. No 
dia 25 de julho, os acessos à Linha Amarela do 
Méier até a Cidade Universitária também serão 
bloqueados.

Na Ilha do Fundão já estão pintadas as 
faixas de trânsito para os corredores de tráfego 
ligeiro para as equipes esportivas e autoridades. 
Na “faixa prioritária”, com linha contínua, só 
poderão trafegar veículos da chamada “famí-
lia olímpica”, ônibus e táxis, e a “faixa com-
partilhada”, tracejada, será liberada ao tráfego 
em geral. Estará proibido o estacionamento ao 
longo das faixas olímpicas. Esta restrição passa 
a valer do dia 31 de julho em diante, quando 
a CET Rio começará a aplicar multas no valor 
de R$ 1,5 mil. 

Outra dor de cabeça para os trabalhadores 
pode ser a decisão de que as linhas do metrô 
e do BRT possam ser exclusivas para os por-
tadores de ingressos especiais em alguns dias 
de jogos de maior público, como já foi feito 
durante a Copa de 2014. O cartão de transporte 
olímpico custará R$ 25,00 ao dia; R$ 70,00 
para três dias e R$ 160,00 para sete dias.

Além da Linha 4, que liga Ipanema à 
Barra, os serviços mais sujeitos a medidas res-
tritivas são o Lote Zero da Transoeste, entre o 
Terminal Alvorada e o Jardim Oceânico, trens 
e estações da Supervia que dão acesso ao En-
genhão e ao Complexo Esportivo de Deodoro e 
o metrô em direção ao Maracanã. Os dias 12, 
16 e 17 de agosto serão as prováveis datas de 
restrições na Barra e no Maracanã.

Democracia e paridade já!
Dirigentes do Sintufrj e trabalha-

dores da base explicam que a igual-
dade de tratamento (com docentes 
e estudantes) no recesso durante os 
Jogos Olímpicos faz parte da luta da 
categoria por mais democracia na 
universidade, e foi iniciada com a 
reivindicação por autonomia para a 
realização da eleição dos representan-
tes técnico-administrativos aos órgãos 
colegiados. A categoria também rei-
vindica paridade em todas as instân-
cias de decisão da universidade. 

Até hoje, devido ao atrelamento 

às normas instituídas no Estatuto 
da UFRJ, a categoria fica à mercê da 
Reitoria nas definições de calendá-
rios e outros encaminhamentos das 
eleições para os órgãos colegiados, 
além de ter peso menor em debates 
e deliberações importantes para a 
instituição e para a comunidade 
universitária. 

Insegurança
O assassinato do estudante Die-

go Vieira Machado foi avaliado na 
assembleia como reflexo dos tempos 

de intolerância e ódio que estamos 
vivendo. Todos os presentes exter-
naram sua opinião sobre o ocorrido 
e avaliaram que é preciso exigir da 
Reitoria um combate sem tréguas a 
pensamentos e práticas que levem 
a tão brutal ação de conservadores, 
preconceituosos e fascistas.

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis afirmou 
que o que aconteceu com Diego 
foi um crime homofóbico e que 
não pode vicejar na UFRJ. Ele 
defendeu, também, a necessida-

de um plano de segurança para 
ser discutido com a comunidade 
universitária. “O Sintufrj será o 
anfitrião do Seminário Nacional 
de Segurança das Instituições 
Públicas de Ensino Superior, e 
queremos discutir uma política 
efetiva de segurança que envolva 
concurso público para vigilantes 
e reposição dos cargos de todos 
aqueles que trabalham nessa 
área. O momento de nossa con-
juntura é muito sério e exige mo-
bilização e reação”, disse.

Moções 
Duas moções foram aprova-

das na assembleia: uma em apoio 
ao Sindicato dos Trabalhadores da 
Universidade Federal Fluminense 
(Sintuff), que foi despejado de sua 
sede pelo reitor Sidney Mello, e outra 
em repúdio a todas as ações do de-
putado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que 
vem fomentando o ódio às minorias 
e exaltando a cultura do estupro. O 
parlamentar representa tudo o que 
há de mais atrasado e fascista hoje 
na nossa sociedade. 

MANIFESTANTES se dirigem ao salão no segundo andar da Reitoria

ATO marca o início da luta pela revisão do calendário de recesso acadêmico

Fotos: Renan Silva

CATEGORIA aprova mobilização por igualdade na UFRJ 
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PREPOTÊNCIA

Reitor da UFF toma sede sindical da categoria
Entidades sindicais de todo o país entraram na luta com o Sintuff pela recuperação do 
espaço sindical no campus da universidade, que há 34 anos pertence aos trabalhadores 

No dia 5 de julho, a Reitoria da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF) foi palco de um ato de re-
púdio contra o despejo do sindicato 
dos técnicos-administrativos em 
educação, o Sintuff. A atitude do 
reitor Sidney Mello, considerado 
arbitrário e autoritário pelas enti-
dades do movimento sindical e par-
tidos de esquerda, teve repercussão 
nacional. A ação é considerada pela 
direção do Sintuff como política 
contra os servidores e seu sindicato, 
que vem denunciando irregulari-
dades na gestão do reitor. O Sintuff 
recorrerá em outras instâncias no 
âmbito jurídico e continuará seu 
movimento político contra a ação 
da Reitoria.  

“O reitor está utilizando uma 
resolução do Tribunal de Contas 
da União (TCU) que é um alerta 
para outras universidades. Diz que 
os espaços públicos não podem ser 
ocupados por nenhuma entidade 
privada sem o pagamento de al-
gum tipo de recurso. Se ele quisesse 
resolver, faria um contrato de alu-
guel de cessão por uso por muitos 
anos. O que acontece, na prática, 
é que o espaço sempre foi cedido, 
o que a maioria das reitorias faz 
gratuitamente. Na base das uni-
versidades isso acontece, como na 
UFRJ, Unirio, Rural. Em todas são 
assim. Ficar fora da universidade 
é uma opção do sindicato. Então, 
o reitor da UFF marca a história 
como quem não quer a livre orga-
nização dos trabalhadores. A deci-
são do TCU vale para todos, por isso 
consideramos a ação do reitor ex-
clusivamente política, pois se trata 
da negação da própria essência da 
universidade e a defesa de interesses 
privados”, declara o coordenador 
do Sintuff Pedro Rosa.

Mobilização solidária  
O protesto teve a presença de 

diretores da Fasubra, Andes, Sintu-
frj, Asunirio, Sindsprev, Sepe, Aduff 
e de representantes dos partidos 
PSTU, PCB e PSOL. O coordena-
dor-geral do Sintufrj Francisco de 
Assis afirmou que a ação do reitor 
da UFF é um ataque aos trabalha-
dores técnico-administrativos da 
UFF, e demonstrou solidariedade 
de classe: “Nós estaremos juntos 
com todos os companheiros nes-
se enfrentamento. O Sintuff não 
está sozinho. Este ataque movido 
por esse reitor ditador não pode-
mos aceitar. Hoje ataca o Sintuff, 
amanhã será os docentes, depois 
o DCE. E isso pode contaminar 

Reitoria chamou força policial para arrombar e despejar o Sintuff
Na manhã do dia 2 de julho, 

um sábado, o reitor da UFF, Sidney 
Mello, despejou o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação da 
Universidade Federal Fluminense 
(Sintuff) das dependências que 
ocupava há 34 anos, no campus do 
Valonguinho, no centro de Niterói.

A operação foi realizada por 

outras universidades também. Nós 
precisamos estar muito fortes e to-
dos juntos para fazermos o enfren-
tamento a este reitor que combate 
a direção do Sintuff e que também 
está combatendo todos os traba-
lhadores técnico-administrativos 
do Brasil”. 

Francisco de Assis também de-
nunciou o assassinato de um estu-
dante na UFRJ no mesmo sábado 

do despejo do Sintuff: “Estamos 
aqui repudiando este crime e, que 
tem todas as características de ter 
sido um crime homofóbico. Vamos 
levar, também, o nosso repúdio ao 
reitor e a essa política de ódio que se 
alastra pela sociedade”.

Campanha 
Na manifestação, os servidores 

da UFF pediram, todavia, a saída 

do reitor Sidney Mello. Segundo o 
Sintuff, a campanha pela saída do 
reitor se justifica pela forma auto-
ritária que vem gerindo a institui-
ção desde o início de sua gestão. O 
sindicato denuncia que o reitor se 
negou a se reunir com o comando 
de greve da comunidade universi-
tária na última greve; usou a força 
policial para aprovar a privatiza-
ção do Hospital Antônio Pedro; 

baixou portarias para acabar com 
as 30 horas da categoria e fomen-
tou o Ministério Público a instituir 
o ponto eletrônico para facilitar a 
perseguição aos trabalhadores que 
lutam no movimento.  

Após o ato, os manifestantes 
participaram da solenidade de 
posse da nova direção do Sintuff 
(gestão 2016-2019), no clube Flu-
minense, no centro de Niterói. 

oficiais da Justiça e por policiais fe-
derais. Portas arrombadas e móveis 
e objetos da sede foram colocados 
em um caminhão de mudanças. 
Os dirigentes do Sintuff foram proi-
bidos, pela polícia, de entrar na 
sede. A Reitoria alega que cumpre 
decisão judicial da Procuradoria da 
instituição.

O Sintuff possui outra sede, que 
é própria, mas a retirada da entida-
de das dependências da universida-
de – o que é uma tradição de dé-
cadas na maioria das universidades 
federais e mesmo nas estaduais do 
país, como ocorre com o Sintufrj – 
é um ato singular. Isso gerou notas 
públicas de repúdio da Fasubra, An-

des e PSOL. 
Os pertences do Sintuff estão 

provisoriamente na sede recreativa, 
localizada na praça da Boa Viagem, 
zona sul de Niterói. Por enquanto, 
o Sintuff está funcionando lá, mas 
a direção está avaliando onde será 
melhor o sindicato ficar instalado 
até o desfecho do caso.

INVASÃO da sede 
do Sintuff pela Polícia 
Federal, lacrada em 
seguida por ordem 
judicial. Na foto ao 
lado, o coordenador do 
Sintufrj, Assis, no ato 
das entidades contra o 
reitor da UFF

MANIFESTANTES ocupam jardins da Reitoria, em Icaraí

Fotos: Renan Silva
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Sintufrj torna jurídico da 
entidade mais efi ciente    

Sindicalizados aprovaram
Com a criação do departamento, 

aumentou o número de sindicaliza-
dos que passaram a procurar o aten-
dimento presencial diário na sede do 
Sintufrj. Essa nova rotina implemen-
tada no jurídico inaugurou uma nova 
cultura na prestação de serviços da en-
tidade à categoria.

Essa nova dinâmica surgiu em vir-
tude de adequação do Sindicato às ne-
cessidades da categoria, que, diante da 
sua grandeza e diversidade, precisava 
da ampliação dos serviços jurídicos da 
entidade.

Com a eficiência comprovada do 
novo departamento criado e a meto-
dologia de atendimento implemen-
tada, a categoria solicitou à direção 
a extensão da nova metodologia aos 
demais serviços do Sindicato.

Redução de custos e 
mais eficácia

Com as crescentes reclamações so-
bre a atuação do Departamento Jurídi-
co Cível e a necessidade de adequação 
à resolução da assembleia, que deter-
minou a limitação orçamentária para 
o gasto com folha de pessoal, a dire-
ção do Sindicato pôs em prática uma 
outra realidade para o Departamento 
Jurídico Cível, que teve suas demandas 
incorporadas pelo Departamento de 
Gestão de Processos. De imediato, fo-
ram ofertadas diversas melhorais para 
os sindicalizados.

No modelo antigo, os plantões de 
atendimento eram realizados apenas 
duas vezes por semana na sede do Sin-
dicato, e às terças e quintas-feiras e 
quinzenalmente às quartas-feiras, na 
subsede da Praia Vermelha.

Plantões diários 
Na nova sistemática, os plantões 

são realizados de segunda a sexta-
-feira, na sede da entidade, das 9h 
às 12h, mediante agendamento com 
hora marcada, e semanalmente, às 
quartas-feiras, na subsede da Praia 
Vermelha, no mesmo horário.

Além do atendimento presencial, 
foram disponibilizados canais diretos 
dos advogados para a categoria, com 
a realização de atendimento telefôni-
co de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, e comunicação por e-mail, tra-
zendo grande agilidade e plena cober-
tura para a categoria. 

Isso possibilitou atendimento com 
maior organização, conforto e quali-
dade para a categoria, aumentando 

em 10 vezes o número de sindicaliza-
dos atendidos por semana pelo depar-
tamento jurídico, possibilitando um 
amplo acesso a toda a categoria.

Agora o Sindicato ajustou o seu 
atendimento à agenda dos trabalha-
dores, permitindo àqueles que tra-
balham em regime de plantão, em 
horários diferenciados, que possuem 
dificuldade de deslocamento até sede 
da entidade, no Fundão, ter acesso aos 
serviços jurídicos de qualidade que 
são oferecidos pelo Sintufrj.

Jurídico vai aonde está o trabalhador 
Outra necessidade apontada pela 

categoria foi em relação à abrangên-
cia territorial dos serviços jurídicos 
do Sindicato, pois, com a própria ex-
pansão territorial da universidade e 
do grande número de servidores que 
residem em outras cidades no Estado 
do Rio de Janeiro, o modelo anterior, 
que previa atendimento somente para 
processos na Comarca da capital e em 
parte da região Metropolitana, ficou 
ultrapassado.

Hoje, o Departamento de Gestão 
de Processos, no atendimento das de-
mandas cíveis, atua em todo o Estado 
do Rio de Janeiro, e já atendeu a di-
versos sindicalizados com demandas 
ativas em diversos municípios, como, 
por exemplo: Campos dos Goytacazes, 
Macaé, Maricá, São Pedro da Aldeia, 
Cabo Frio, Paraty, Paracambi, Japeri, 
Itaguaí, Cachoeiras de Macacu, entre 
outras cidades. 

Somando-se a ampliação dos plan-
tões de atendimento, formas de comu-
nicação e atuação em todo o estado, 
o novo departamento também atua 
de forma consultiva, com o objetivo 
de prestar assessoria à categoria em 
questões administrativas e formas de 
prevenção de conflitos. 

A direção Unidade na Luta acredita 
ter alcançado uma grande conquista 
com a implementação dessa nova for-
ma de atendimento jurídico, pois con-
seguiu uma melhoria significativa na 
qualidade dos serviços prestados, com 
a substancial ampliação do atendi-
mento aos sindicalizados e a redução 
do custo financeiro para o Sintufrj.

A eficiência alcançada passa pelo 
fato de os valores destinados à presta-
ção dessa nova forma de serviços ter ge-
rado uma economia na ordem de 60% 
no custo mensal com o departamento 
jurídico, e ter conseguido um serviço 
mais amplo, eficiente e de melhor qua-
lidade por um custo muito inferior.

Trabalhador é bem 
mais acolhido

O atendimento realizado foi hu-
manizado, trazendo consigo um 
viéis acolhedor e a disponibilização de 
acesso integral ao departamento e às 
informações sobre os processos.

É muito satisfatório para a dire-
ção do Sintufrj saber que a categoria, 
hoje, tem o atendimento realizado 
pelo Escritório de Advocacia Bauly, 
Matos e Mello nos moldes solicitado, 
com acolhimento, zelo, eficiência, 
qualidade e principalmente com o en-
tendimento de que o sindicalizado tem 
que ser tratado com respeito e a devida 
importância que tem para a entidade, 
sendo essa uma das principais metas 
alcançadas com essa mudança. 

O resultado é a grande procura que 
o departamento tem, realizando, neste 
ano de 2016, o atendimento presencial 
de mais de mil servidores, resultando 
na distribuição de mais de 200 ações 
judiciais e dezenas de intervenções ex-
trajudiciais nos seis primeiros meses do 
ano.

Expansão da prestação 
de serviço

As novas metas para os próximos 
meses é a implementação do plantão 
jurídico no campus UFRJ-Macaé e a 
extensão do atendimento jurídico ao 
Centro do Rio de Janeiro, para que seja 
viável uma maior inclusão dos servi-
dores das unidades isoladas e o acesso 
de maneira mais cômoda aos serviços 
jurídicos do Sintufrj.

Consiste também como objetivo 
desta gestão a produção e publicação 
de encartes jurídicos para manter a ca-
tegoria informada sobre os processos. 

Desta forma, convidamos os sin-
dicalizados que ainda não conhecem 
a nova estrutura do departamento ju-
rídico na área cível para que venham 
conhecer e contribuir com sugestões e 
críticas para a melhoria do Sindicato e 
dos serviços jurídicos ofertados.

As áreas de atuação do DGP/Dejur 
cível são as seguintes: direito civil, di-
reito de família, direito sucessório, di-
reito do consumidor, direito tributário 
e direito imobiliário.

Os canais de atendimento e agen-
damento para plantão na sede da 
entidade, no Fundão, são os seguin-
tes: pelos telefones (21) 3194-7133 / 
3194-7144 e pelo e-mail: civel@sintu-
frj.org.br. Para atendimento na subse-
de da Praia Vermelha, o agendamento 
se dá pelo telefone (21) 2542-9143.

Ao assumir o 
primeiro mandato, 
a direção Unidade 
na Luta tinha 
grandes desafi os a 
serem superados 
na condução do 
Sindicato. O que 
mais preocupava 
era imprimir 
efi ciência à máquina 
da entidade e 
aproximar o 
Sindicato cada vez 
mais da categoria.
Para alcançar este 
objetivo, foi criado 
o Departamento 
de Gestão de 
Processos, 
responsável pelo 
assessoramento 
da direção 
em questões 
estratégicas, 
suporte às 
demandas judiciais 
coletivas e 
atendimento jurídico 
diário à categoria.

         



UFRJ DE LUTO

A morte de Diego expõe a existência 
de grupos fascistas na UFRJ
Estudante sofria ameaças pela internet e crime foi praticado com requintes homofóbicos

As circunstâncias da morte do 
estudante da UFRJ Diego Vieira 
Machado estão sendo investigadas. 
Como explicou o coordenador do 
programa Rio sem Homofobia, 
Claudio Nascimento, “pela quali-
dade do crime, que envolve força 
bruta, crueldade, humilhação”, 
está, sim, caracterizado como 
crime de homofobia. O corpo 
do jovem foi encontrado nu da 
cintura para baixo, por volta das 
18h, dia 2 de julho, às margens 
da Baía de Guanabara, próximo ao 
Alojamento Estudantil, no Fundão, 
com sinais de espancamento e um 
golpe na cabeça.  

Diego tinha 29 anos, era bolsis-
ta, morador do Alojamento, negro 
e gay. Saiu do Pará para estudar 
na UFRJ. Era aluno do curso de 
Português e Hebraico da Faculdade 
de Letras, mas cursava disciplinas 
na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, e pretendia transferir-
-se para a Escola de Comunicação 
(ECO). Sonhava em ser publicitá-
rio, era irreverente, se interessava 
por poesia, cinema e artes plásticas. 
Mas tudo acabou para ele quando 
saiu para correr na manhã daquele 
sábado, que jamais será esquecido 
pela comunidade universitária. 

Marcado pela
intolerância  
“Ele era um artesão”, disse a 

amiga Pérola Gonçalves, que conta 
que Diego se sentia um alvo. Negro, 
pobre e gay, Diego, como relata seu 
irmão Maycon Machado, havia lhe 
contado que presenciou violência 
no campus e que sofria represálias 
pela orientação sexual desde a 
época da escola.

Em abril, Diego postou no Fa-
cebook denúncia de que seguran-
ças do campo de rúgbi violentaram 
e torturaram um rapaz, que foi 
deixado nu “e humilhado na rua”, 
e criticou os vigilantes da UFRJ por, 
segundo ele, terem demorado a 
atender ao pedido de ajuda e por 
terem perguntado à vítima o que 
fazia naquela área. 

O assassinato brutal do es-
tudante chocou a comunidade 
universitária e fez cair de vez o 
véu que encobria a intolerância 
que cresce na sociedade e, por 
mais absurdo que possa parecer, 
nos campi da UFRJ, ambiente do 
saber e da liberdade de pensamen-
to. A Reitoria decretou luto por três 

dias e prometeu que esse crime 
não ficará impune. Três dias após 
a morte de Diego, a Prefeitura da 
UFRJ iniciou a instalação de 17 
câmeras em torno do Alojamento.

Ameaças pelo Siga 
A ampla cobertura do crime 

pela imprensa expôs para toda 
a comunidade universitária as 
mensagens de conteúdo fascista, 
racista, homofóbico e as ameaças 
a estudantes gays que há muito 
circulam pelas redes de intenet 
da UFRJ, inclusive com grupos no 
Facebook. O terrorismo às mino-
rias se completava com pichações 
em banheiros do campus da Praia 
Vermelha e do Fundão, como 
“Morte aos gays da UFRJ”.

Em um e-mail veiculado em 
maio na rede interna da UFRJ e 
agora divulgado pela mídia, um 
grupo autodenominado “Juven-
tude Revolucionária Liberal Bra-
sileira” fez ameaças aos bolsistas: 
“Tomem cuidado. [...] vamos 
começar por um certo aluno que 
se diz minoria e oprimido por ser 
homossexual, que gosta de fumar 
maconha e otras cositas más 
(cocaína, chá de amanita...), às 
vezes com o dinheiro da bolsa ou 
da família opressora, que briga 
com os familiares por ter opiniões 
divergentes da sua grande inte-
lectualidade marxista, que odeia 
Bolsonaro, que prega a liberdade 
e o amor, mas apoia o aborto”. 
O fato foi denunciado pelos estu-
dantes ao programa estadual Rio 
sem Homofobia, e o texto é parte 
da investigação policial. 

Segundo o reitor Roberto 
Leher, desconfia-se que houve 
mascaramento do endereço da 
máquina que enviou a mensagem 
(as ameaças partiram de uma 
base no Canadá), e por isso ele 
pediu à Divisão de Repressão a 
Crimes Cibernéticos, da Polícia 
Federal, que investigue o caso. Os 
criminosos utilizaram o Sistema 
de Gerenciamento Acadêmico 
(Siga) para enviar as mensagens. 

O secretário estadual de Assis-
tência Social e Direitos Humanos, 
Paulo Melo, também vê indícios 
de homofobia no crime e, em 
nota, afirmou: “Se confirmar que 
se trata de um crime de homofo-
bia, será a confirmação de que 
vivemos um período de retrocesso 
na garantia dos direitos civis da 

população LGBT”.  
Um grupo no Facebook, “UFRJ 

da Opressão”, que tem na capa a 
imagem do deputado Jair Bolsona-
ro, condenado pelo STF por incitar 
o estupro na mulher, ironizou essa 
possibilidade com a seguinte pos-
tagem preconceituosa e fascista: 
“O camarada foi achado morto, 
no Fundão, com sinais de espanca-
mento. Trata-se de um crime, um 
homicídio. A onda de violência que 
assola a cidade. A vagabundagem 
que, na prática, é inimputável. A 
PM que não pode entrar no Fundão 
sem autorização (o campus está sob 
circunscrição federal). A escumalha 
fascistoide se prendeu só ao fato da 
vítima ser um gay. Pronta e morbi-
damente começaram a capitalizar 
o crime em prol da agenda viadista 
que defendem”.

O coordenador do Rio sem 

Homofobia, Claudio Nascimento, 
contou que, desde o assassinato de 
Diego, o programa tem recebido 
uma série de denúncias sobre atua-
ção de movimentos conservadores.

UFRJ de Luto
Em nota à comunidade univer-

sitária, a Reitoria da UFRJ informa 
que está cooperando de todas as 
formas possíveis com as autori-
dades policiais para garantir que 
as investigações cheguem “ao(s) 
responsável(is) pelo crime hedion-
do”, e que a Cidade Universitária 
tem monitoramento por câmeras e 
que espera que as imagens cedidas 
contribuam, para as investigações.

A nota diz ainda que a Reitoria 
está apurando informações sobre 
mensagem de ódio endereçada a 
estudantes com conteúdo LGBTfó-
bico e racista, e solicitará apoio da 

Polícia Federal para identificação 
dos autores. “Não podemos admitir 
que qualquer integrante da comu-
nidade universitária se sinta sob 
ameaça. Indignada e entristecida, 
como os rostos de todas e todos 
na UFRJ, a Reitoria declara, nesta 
segunda-feira, luto por três dias, e 
reafirma o seu empenho para que o 
rigor da lei seja aplicado ao caso”, 
conclui o texto.  

A Superintendência Geral de 
Políticas Estudantis da UFRJ (Su-
perEst) também se manifestou, 
divulgando nota com o título “Re-
ação a crimes como estes tem que 
ser no mesmo tom”. “A violência 
urbana atinge de maneira desigual 
a população da nossa cidade e al-
guém com o perfil social do Diego 
– um estudante pobre, morador 
do alojamento da UFRJ, negro 
e homossexual – é um alvo em 
potencial. Quantos jovens com o 
mesmo perfil não morrem todos os 
dias em vários espaços da cidade? 
Num momento de crise política e 
social como este em que vivemos, 
crimes como esses parecem se 
tornar ainda mais frequentes, e a 
reação a eles tem que ser no mesmo 
tom. Isto, aliás, a comunidade 
acadêmica da UFRJ já tem feito de 
maneira espontânea, nas redes so-
ciais e em manifestações diversas. 
Institucionalmente, a universida-
de criou a campanha “UFRJ não 
se Cale”, para combater violências 
e opressões na universidade. 
Denúncias e encaminhamento 
de demandas para a campanha 
podem ser feitos através do e-mail 
contato@naosecale.ufrj.br”, diz 
nota da SuperEst.

DEPOIMENTOS de amigos de Diego e manifestações indignadas pela trágica morte do 
estudante emocionaram os presentes na plenária de Decanos e Diretores

6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1164 – 4 a 10 julho de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Fotos: Renan Silva



Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1164 – 4 a 10 julho de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

 Várias manifestações reu-
nindo estudantes de diversos 
cursos foram realizadas na Cidade 
Universitária na semana após a 
morte de Diego. Os manifestantes 
repudiaram o ato de violência, 
exigiram justiça e reivindicaram 
mais segurança no campus. 

O primeiro ato foi na manhã de 
segunda-feira, dia 4, quando estu-
dantes moradores do Alojamento, 
da Faculdade de Letras e represen-
tantes de Centros Acadêmicos e do 
DCE ocuparam o salão de reuniões 
dos órgãos colegiados, no segundo 
andar do prédio da Reitoria, onde 
estava sendo realizada a plenária 
de Decanos e Diretores, com a 
presença do reitor Roberto Leher 
e de pró-reitores.

O assunto em pauta era a 
morte de Diego e a segurança na 
UFRJ. O reitor expôs as iniciativas 
da UFRJ para auxiliar nas investi-
gações sobre o crime. O caso está 
sendo acompanhado pela 37ª De-
legacia de Polícia, articulada com 
a Divisão de Homicídios. Segundo 
Leher, a universidade iria agendar 
uma reunião com o secretário 
de Segurança Pública do Rio de 
Janeiro para pedir prioridade na 
elucidação da morte de Diego. 

“Compreendemos que este 
caso tem muitas imbricações. 
No contexto que estamos viven-
do é preocupante. Recebemos 
mensagens que circulam na 
instituição claramente de ódio, 
particularmente com relação a 
homofobia e racismo, e estamos 
monitorando isso desde maio”, 
disse o reitor, informando que a 

UFRJ DE LUTO

Plenária institucional discute a 
violência nos campi da universidade

Divisão de Repressão a Crimes 
Cibernéticos, da Polícia Federal, 
está no caso. “Não estamos fazen-
do a associação imediata (entre 
o crime e as mensagens), mas 
existe um contexto que precisamos 
investigar, inclusive para garantir 
tranquilidade para o conjunto da 
comunidade”, acrescentou Leher. 

Concursos para
vigilantes
O reitor reconheceu a necessi-

dade de medidas para aperfeiçoar 
a segurança no Fundão, como 
monitoramento por câmeras, 
aumento de rondas, mais ilumi-
nação. Mas apontou limitações: 
“Vocês sabem que não se podem 
mais realizar concursos para efe-
tivos (servidores da UFRJ), o que a 
nosso ver é um desastre, e melhoria 
da segurança nos campi depende 
do aumento do efetivo da Divisão 
de Segurança (Diseg)”. 

Segundo Leher, o contexto de 
intolerância e ódio não está apenas 
dentro da UFRJ, mas no país e em 
todo o mundo. E desde maio a 
Reitoria promove um movimento 
amplo, reunindo vários grupos 
da comunidade universitária, em 
torno da questão dos direitos hu-
manos, que é a campanha “Não 
se Cale!”. 

Ele também abordou “a te-
mática vinculada à dignidade 
da assistência estudantil que 
precisamos acompanhar”, como 
o “processo de reforma do Alo-
jamento e medidas necessárias 
de suporte aos estudantes, como 
saúde e atendimento psicológico”.

Patrícia, amiga de Diego, 
denunciou a condição precária do 
Alojamento e as dificuldades que 
os alunos moradores enfrentam 
com o abandono do campus no 
fim de semana e a falta de trans-
portes. Segundo ela, Diego morava 
num módulo sem banheiro e em 
condições subumanas, e outros 
moradores passam pela mesma 
situação de indigência, muitos 
deles estão doentes e alguns che-
garam a tentar suicídio. “Estamos 
aqui pedindo socorro. Tudo falta! 
Diego se foi, mas deixou pra gente 
a responsabilidade de não permitir 
que mais nenhum estudante se vá 
como ele”.

A professora da Faculdade de 
Letras Georgina Martins, militante 
pelos direitos humanos e contra a 
homofobia, disse que dá aulas para 
alunos muito pobres, moradores 
da Baixada Fluminense, e que as 
condições para a saída do campus, 
principalmente para os do curso 
noturno, são muito precárias. Ela 
informou que registrou denúncia 
no Ministério Público para que a 
UFRJ fosse intimada a responder 
sobre a falta de segurança no 
Fundão, e anexou os e-mails que 
mencionam pessoas da comunida-
de como “comunistas, pederastas, 
maconheiros e veados”. 

Para o diretor do Núcleo de 
Estudos em Políticas Públicas de 

Direitos Humanos, Vantuil Pereira, 
é preciso lançar luz em movimentos 
que coloquem em oposição a into-
lerância, o racismo e a homofobia. 
“Não se trata mais de quem é de 
esquerda ou de direita, mas quem 
pensa diferente. Não podemos 
tolerar esse tipo de atitude”.

O representante do DCE, 
Brenner Oliveira, aluno de en-
genharia, questionou: “Qual o 
nosso compromisso com a morte 
de um estudante sonhador e mais 
uma pessoa negra e gay desta 
universidade, que desde cedo teve 
que conviver com a sua liberdade 
cerceada, num armário que nossa 
sociedade aprisiona, impedindo a 
conquista da felicidade? E quando 
o aluno entra em sala de aula 
e ouve piadas de professores no 
dia a dia? Qual o dever de cada 
conselho, cada coordenação 
acadêmica, quando recebem 
denúncias, quando há banheiros 
pichados com os dizeres morte aos 
gays da UFRJ?”.  

Também do DCE, Pedro Paiva 
complementou: “É fundamental 
que a UFRJ trate este, não como 
mais um caso, mas com ações 
concretas. Está mais do que na 
hora de a UFRJ debater a política 
de segurança em nossos campi. 
Queremos que a UFRJ, a partir deste 
caso, com o peso que tem, exija do 
governo federal mais efetivos para a 

segurança interna, mas que sejam 
treinados pela universidade, para 
dar proteção aos nossos estudantes”. 
Ele reivindicou que, no Conselho 
Universitário, quinta-feira, dia 
14, a segurança nos campi seja a 
principal pauta da sessão. 

Sintufrj: “segurança
está na pauta há 25 anos”
Ao informar que este ano a 

entidade será sede do XXV Semi-
nário Nacional de Segurança das 
Instituições Públicas de Ensino 
Superior, o coordenador-geral 
do Sintufrj Francisco de Assis 
fez questão de registrar que, 
portanto, há 25 anos os técnicos-
-administrativos em educação 
discutem a segurança nas Ifes 
e reivindicam a valorização dos 
trabalhadores da vigilância, 
com a realização de concurso e 
capacitação. 

Assis reafirmou a posição do 
Sintufrj em relação à questão  da 
segurança nas Ifes: “É preciso que 
se tenha uma política nacional de 
segurança e que a Associação Nacio-
nal de Dirigentes das Ifes (Andifes) 
reivindique concursos para o cargo 
de vigilante, confrontando a política 
de terceirização incentivada pelo go-
verno. A gente quer sair deste impasse 
e lutar por mais segurança, menos 
opressão, e por mais democracia no 
ambiente universitário”. 

ESTUDANTES choram, na plenária, a morte de Diego, 
denunciam as condições subumanas no Alojamento e a falta 
de segurança no Fundão e exigem atitude da Reitoria para 
que “outro amigo na UFRJ não tenha o mesmo fim do aluno 
da Faculdade de Letras”  

Fotos: Renan Silva
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CAPACITAÇÃO PELO SINTUFRJ

Sindicato entrega certifi cados 
de conclusão de cursos

A Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindical con-
vida os trabalhadores que fi zeram 
parte da segunda turma dos cursos 
de capacitação ministrados este ano 
pela entidade a comparecerem, no 
dia 14, à subsede no HU para rece-
berem seus certifi cados de conclu-
são. Veja a lista ao lado.

SAÚDE COMPLEMENTAR 
E QUALIDADE DE VIDA
• Amélia Vitoria Cintra Vieira
• Ana Maria dos Santos
• Carla Madelon de Oliveira 
Torres
• Djanira Rosa de Oliveira
• Elizia Maria de Melo
• Iracema da Conceição Silva
• Ivania de Jesus Severo Ferreira
• Joaquina da Silva
• Lucia de Oliveira
• Reinaldo Barros
• Rodolfo Sidnei Meira Lima
• Rosangela Souza Almeida
• Sandra Rosa de Lima
• Selma Martins Azevedo
• Sonia Maria Cardoso
• Tania Souza dos Santos
• Wilson Ferreira Vianna

TÉCNICAS BÁSICAS 
DE MEIO AMBIENTE
• Albertina Cordeiro Leite
• Edelena de Souza do Espirito 
Santo
• Edmilson Gomes de Mello
• Enedino Luiz Rocha
• Izabeth Vianna de Sá
• Maria Leandra de Farias
• Vilma Lucas da Silva

CRISE DO NEOLIBERALIS-
MO E POLÍTICAS PÚBLICAS 
DA EDUCAÇÃO
• Deborah Custódio Vianna da 
Silva
• Clério Francisco Rosa
• Gecilene Pontes Militão
• Geraldo Teotônio da Silva

INGLÊS INSTRUMENTAL – 
LEITURA PARA MESTRADO 
E DOUTORADO
• Andréa Ribeiro Rua

• Amauri Campos da Silva
• Amélia Abigail Rosauro 
de Almeida
• Apolônia Rita Soares de Abreu
• Deborah Caldas de Castro
• Denise Cristina Alvares Oliveira
• Diane Esteves de Souza Dores
• Edson Dias Reis
• Eliane Gomes Pereira
• Esmeralda Silva de Oliveira
• Francisco das Chagas Sena
• Gecilene Pontes Militão
• Jucirene Vicente Marinho
• Laís Paiva Monteiro
• Marcus Mergulhão de Lima
• Rodolfo Sidnei Meira Lima
• Sandra Benedito da Rocha
• Selma Ribeiro de Farias
• Vera do Carmo Rodrigues

GESTÃO DE CONFLITOS 
NO TRABALHO
• Carlos Alberto Santos Souza
• Gecilene Pontes Militão
• Glauce da Costa Machado 
Eggenstein
• Marcia Maforte Braga
• Marco Antonio Dias
• Marlene Coelho de Lima
• Olanir Jacinto da Costa

DESENVOLVIMENTO 
E SUSTENTABILIDADE
• Amélia Vitoria Cintra Vieira
• Antonio Carlos de Souza 
• Clério Francisco Rosa

GRAMÁTICA COM ÊNFASE 
NA CONSTRUÇÃO DE TEXTOS
• Aguiar Jerônymo Firmo Filho
• Amélia Abigail Rosauro de 
Almeida
• Apolônia Rita Soares de Abreu
• Bernardo Ribeiro de Seabra
• Celma Teodoro de Vasconcelos

• Claudineia Lopes França
• Edelena de Souza do Espirito 
Santo
• Enedino Luis Rocha
• Fatima Chistina da Silva Guerra
• Glauce da Costa Machado  
Eggenstein
• Izabeth Vianna de Sá
• Jocelene Amalheiro dos Santos 
Malvar
• Luis Paulo Pinto
• Marco Antonio Dias
• Marcus Mergulhão de Lima
• Maria de Lourdes Carvalho 
da Silva
• Maria José da Silva Filha
• Marlene Coelho de Lima
• Neonicia Marinhos Oliveira
• Regina Célia de Souza Pacheco
• Shirley Gonçalves Dutra
• Vilma Lucas da Silva

ESTATÍSTICA BÁSICA
• Ana Celia da Silva
• Ana Lucia Celino de Azevedo
• Anderson Santos de Oliveira
• Antonio Fernando Passos
• Claudia Meier de Aquino 
• Cornélio Antonio de Souza
• Daniel de Oliveira Costa
• Dinah Lopes Fontes Gomes
• Heber Borges de Araújo
• Ivanilson Pedro da Silva
• José Roque Duarte
• Leandro Penna Gomes
• Maria de Fatima Fernandes
• Maria Leandra de Farias
• Misael Martins de França
• Robson Gonçalves Silva

CURSO DE ESPANHOL INS-
TRUMENTAL - ESTRATÉGIAS 
DE LEITURA / INICIANTE
• Denise Rocha Fernandez
• Edina Miguel
• Jocelene Amalheiro dos Santos 
Malvar

• Katia Veronica Rodrigues de S. 
Barbosa
• Lucimar Correa dos Santos

LEITURA, INTERPRETAÇÃO 
E PRODUÇÃO DE TEXTOS
• Aguiar Jerônymo Firmo Filho
• Amélia Abigail Rosauro de 
Almeida
• Ana Lúcia Costa do 
Nascimento
• Daiane Serafi m Andrade de 
Barros
• Edna Conceição dos Santos 
Guimarães
• Eliane Fernandes dos Santos
• Eliane Machado Alves de 
Andrade
• Eliezer Higino Pereira 
• Evanilda Oliveira dos Santos
• Felipe Siqueira Cople Costa
• Geny Kobi
• Heloisa Helena de Almeida V. S. 
Colucci
• Júlio César Ribeiro da Silva
• Maria José de Souza Pereira 
Francisco
• Mario Luiz Batista
• Nádia Amargoso
• Paulette da Silva Papes
• Rosane Louzada Machado
• Rosangela Rodrigues Ferreira
• Rosemeri Moura dos Santos
• Samuel Ribeiro Fonseca
• Sandra Lopes Machado
• Simone Aparecida Machado do 
N. Ferreira
• Valéria Maria Cardozo
• Márcia de Souza Gonçalves 
Gomes da Silva
• Maria de Lourdes da Silva
• Albertina Cordeiro Leite
• Enedino Luis Rocha
• Maria Dirce Peixoto
• Elizabeth Jeronimo do 
Nascimento
• Apolônia Rita Soares de Abreu

“A educação é uma pauta 
constante na vida do cidadão. 
Ela está inserida em todos os 
espaços e níveis de debates 
na sociedade, principalmen-
te via Terceiro Setor, como 
os sindicatos, igrejas, ligas, 
agremiações, entre outras 
entidades sem fi ns lucrativos 
e que possuem nos seus 
estatutos o conceito de asso-
ciar a educação a espaço de 
intervenção propositiva, em 
que autores e atores protago-
nizam o espetáculo do ensino 
e aprendizagem. 

Neste sentido, a equipe da 
Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindi-
cal elaborou os Cursos de 
Capacitação 2016, seguindo 
as diretrizes do Estatuto do 
Sintufrj.

O espaço de formação 
do Sintufrj se orienta pela 
ideia da necessidade de 
transformação sócio-político-
-cultural da categoria. Na 
compreensão da direção, 
tanto o professor quanto o 
aluno podem se organizar 
para reafi rmar seus direitos:  
sociais, políticos e, sobretu-
do, econômicos. No caso da 
categoria, a capacitação lhe 
garante ganhos fi nanceiros. 
Uma conquista que consta do 
Plano de Cargos e Salários 
dos Técnicos-Administrativos 
em Educação (PCCTAE). ”

Coordenação de Educação, 
Cultura e Formação Sindical
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SEGURANÇA NO FUNDÃO

Vigilância da UFRJ está sucateada
Faltam efetivo, viaturas, condições dignas de trabalho e diálogo com a Prefeitura

Foi preciso que um estudante 
da universidade morresse dentro do 
campus para que a Reitoria voltasse 
seu olhar para a situação atual da 
segurança na Cidade Universitária. A 
tragédia foi anunciada pela Vigilância 
da casa faz anos. “Já vínhamos pre-
nunciando isso. Sem pessoal, viatu-
ras, mínima infraestrutura necessária 
e cada vez mais fragilizada diante do 
aumento da violência, a Divisão de 
Segurança (Diseg) não tem condições 
de garantir a segurança no Fundão”, 
lista um vigilante da Diseg.  

O sucateamento da Diseg vem 
sendo denunciado pelo Sintufrj há 
anos. O coordenador-geral da entida-
de Francisco de Assis defende a con-
tratação de vigilantes concursados e 
a discussão, com a comunidade uni-
versitária, de um plano de segurança 
para toda a UFRJ.  

“Mais da metade do orçamento 
da UFRJ é gasto com a terceirização de 
serviços, grande parte com vigilância 
privada. Com pessoal próprio e inves-
timentos, podemos melhorar a situa-
ção da segurança nos nossos campi. 
Por isso, defendemos a contratação 
de vigilantes e de outros profissionais 
ligados à área de segurança por con-
curso público. A Associação Nacional 
de Dirigentes das Ifes é sensível ao 
nosso pleito. Não abrimos mão de que 
a discussão sobre segurança seja feita 
com toda a comunidade e que não fi-
que restrita à Reitoria e à Prefeitura”, 
afirmou Francisco.

Situação da Diseg
Uma das principais críticas dos 

vigilantes da Divisão de Vigilância da 
UFRJ é quanto à política de terceiri-
zação implantada na universidade.  
Enquanto o quadro efetivo dos vi-
gilantes está reduzido a somente 80 
profissionais para toda a universidade 
(70 para patrulhamento, segundo os 
vigilantes, e/ou 56, segundo a asses-
soria de imprensa da UFRJ), a Admi-
nistração Central gasta por mês mais 
de três milhões de reais com a vigi-
lância terceirizada, que é responsável 
somente pela guarda do patrimônio, 
isto é, serviço de portaria e recepção. 

São 844 vigilantes terceirizados só 
no campus do Fundão. A Diseg já che-
gou a ter 400 vigilantes, em 1989, e, à 
época, havia a previsão de realização 
de concursos públicos para completar 
o quadro com 900 efetivos. Este ano, a 
previsão de pagamento para as empre-
sas terceirizadas de vigilância chega a 
mais de R$ 40 milhões. Uma verba que 
é retirada do orçamento de custeio da 
universidade e que poderia ser investida 
para estruturar melhor a Diseg. 

Atualmente a Diseg conta apenas 
com seis carros, os quais não apresen-
tam condições seguras para uso no 
patrulhamento. Sempre há um na 
oficina. A ronda no Fundão deveria 
ser feita 24 horas por dia, mas, na prá-
tica, as poucas viaturas rodam das 7h 
até o último ônibus que faz o trans-
porte dos alunos dos cursos noturnos. 

Recentemente a UFRJ anunciou 
a colocação de câmeras no entorno 
do Alojamento Estudantil. Mas, se-
gundo os vigilantes, a medida não 
passa de um paliativo, pois esse tipo 
de monitoramento no campus conta 

com 39 câmeras de baixa resolução, 
impedindo a identificação de placas 
de veículos e pessoas. “Essas câmeras 
servem é para aplicar multas; em ter-
mos de segurança preventiva ou ime-
diata não têm serventia”, disseram os 
profissionais da Diseg. A comunica-
ção também é outro problema, pois 
não há conexão entre a central da 
Diseg e as unidades acadêmicas.

Além disso, os vigilantes da UFRJ 
chamam a atenção para o fato de 
o campus ser aberto, não havendo 
controle nenhum sobre quem entra 
e quem sai do Fundão. Segundo eles, 

no plano de segurança havia a indi-
cação de instalação de portais, mas 
não se falou mais nisso.

Críticas ao prefeito
Os vigilantes da Diseg se ressen-

tem da falta de valorização e atenção 
às suas demandas:

“Na gestão do prefeito Hélio de 
Mattos, tivemos investimentos. Tam-
bém éramos ouvidos, e participamos 
da elaboração do plano de segurança 
da universidade. Agora, o diálogo é só 
com a Polícia Militar. O plano de se-
gurança foi para a gaveta. O prefeito 

Paulo Mário fez uma reunião com a 
gente prometendo muitas coisas, mas 
nada aconteceu. Aliás, ele fez, sim, 
uma maquiagem na Diseg, que foi 
pintada. Ele já tem mais de um ano 
que assumiu a prefeitura, e, antes, já 
fazia parte da administração como 
vice-prefeito. Ele sabe dos problemas. 
Mas seguimos sem pessoal, sem infra-
estrutura, sem um local de trabalho 
com condições decentes, porque está 
infestada por ratos, baratas, mosqui-
tos e moscas.Trabalhamos sem segu-
ro de vida e alijados da discussão sobre 
a segurança na UFRJ”, desabafaram.   

ALÉM de poucas, as viaturas estão velhas e 
já não suportam a rotina de patrulhamento nos 
campi. As instalações da Diseg também não 
oferecem o mínimo conforto para os vigilantes  

Fotos: Renan Silva
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É LUTA!

Na quarta-feira, dia 6, cerca de 
cinco mil pessoas participaram da 
Marcha da Saúde, da Seguridade e da 
Democracia, realizada na Esplanada 
dos Ministérios. A manifestação teve 
como principal foco a defesa do Siste-
ma Único de Saúde. “Estamos saindo 
às ruas para dizer que não queremos 
nenhum direito a menos”, afirmou o 
presidente do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), Ronald Santos.

Manifestações agitam Brasília

No dia 17 de junho, militantes de extrema 
direita, munidos de porretes, armas de cho-
que (taser) e bombas caseiras, invadiram o 
Instituto Central de Ciências da Universidade 
Nacional de Brasília (UnB) para interromper 
uma reunião do Centro Acadêmico de Sociolo-
gia. Vários jovens foram agredidos e persegui-
dos por motos dos criminosos, que gritavam 
palavras de ordem racistas e homofóbicas e 
de volta da ditadura militar. Vídeo divulgado 
pelo portal Mídia Ninja mostra a ação, em 
que se ouvem expressões como: “Golpistas 
comunistas não passarão. Viva Sérgio Moro. 
Uh! É Bolsonaro. Uh! É Bolsonaro”. 

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-
-RJ) é réu no Supremo Tribunal Federal por 
incitação ao crime de estupro e processado 
no Conselho de Ética da Câmara por apo-
logia à tortura.

Reportagem do Mídia Ninja teve acesso 
aos diálogos do grupo criado no WhatsApp 
“Invasão CA Sociologia”, para articular o 

Em mais uma demonstração de truculência e desrespeito a uma 
deliberação de assembleia dos técnicos-administrativos em educação, 
o reitor Roberto Leher não recebeu, na sexta-feira, dia 8, a comissão 
de trabalhadores da base com a direção do Sintufrj, constituída na 
assembleia-ato realizada na quinta-feira, 7, no hall da Reitoria, para 
tratar da inclusão da categoria no calendário de recesso acadêmico 
durante os Jogos Olímpicos. Embora a reunião com ele já estivesse 
agendada. 

Um dia antes, coordenadores do Sindicato foram atendidos pela 
servidora Sra. Sara, que anotou a solicitação e a incluiu na agenda 
do chefe de Gabinete, Agnaldo Fernandes. 

Segurança
Infelizmente, o reitor também demonstra incompetência para 

resolver os problemas na Divisão de Segurança (Diseg), que não pode 
desempenhar bem sua função de proteger os membros da comunidade 
universitária por falta, principalmente, de mais profissionais. 

Das duas uma: ou Roberto Leher não conhece a Lei da Carreira 
dos técnicos-administrativos em educação, ou não se importa com 
as manifestações dos trabalhadores e estudantes da universidade por 
mais segurança. Mesmo depois da morte do estudante da Faculdade 
de Letras dentro do campus da Cidade Universitária.

Esperamos que a atitude apática do reitor para solucionar a 
demanda por mais efetivo na Diseg seja por ignorância e não por 
um capricho. Porque a Carreira da nossa categoria exclui dos cargos 
apontados para extinção os vigilantes. Portanto, a Reitoria da UFRJ tem 
autonomia para promover concurso público para a área de segurança 
da universidade. 

Milton Madeira,
coordenador de coMunicação Sindical do Sintufrj

Mais um ato de desrespeito 
do reitor com a categoria

Já o ato pelo Fora, Temer, 
também em Brasília, organizado 
pela Fasubra como atividade de 
paralisação nacional, mobilizou 
caravanas de trabalhadores de 
várias Ifes e contou com a presença 
expressiva de técnicos-administra-
tivos da Universidade Nacional de 
Brasília (UnB). 

Durante a manifestação, a 
direção da Fasubra destacou 

a importância desta luta e da 
unificação das mobilizações 
em defesa da saúde, da edu-
cação e da Previdência Social; 
o enfrentamento ao sistema 
da dívida pública; o apoio às 
ocupações e à manutenção da 
política de resistência nesta 
conjuntura tão adversa. Outra 
paralisação está prevista para 
11 de agosto. 

Foto: Fasubra

Ação de fascistas na UnB contra alunos

ato extremista. Embora a convocação do 
ato fosse pela liberdade de expressão e pelo 
programa Escola sem Partido, os diálogos 
mostram as táticas que pretendiam utilizar 
para aterrorizar os estudantes e um discurso 
de ódio contra a esquerda, inclusive com 
ameaças de espancamento.

Numa foto divulgada pelo grupo um 
dos envolvidos mostra uma besta (arma 
com flechas) e pergunta se poderia levar 
o instrumento. Na legenda da foto se lê 
“guardado com carinho aos comunas”. 
Outros combinavam provocações para 
motivar agressões.

O grupo buscava apoio de universitários 
para a ação dentro da UnB ter legitimidade, 
mas houve conflito entre os movimentos que 
discordavam da ação violenta: “Eu não con-
cordo com nenhum tipo de violência, isso vai 
manchar os nossos nomes e principalmente 
o meu ali dentro, já que sou líder de um 
movimento estudantil liberal dentro da UnB 

(…). Se forem partir pra ataques e agres-
sões, não façam isso na UnB. Já pararam pra 
pensar que é muito melhor que eles fiquem 
com fama de violentos e inescrupulosos? Que 
eles que são os agressores raivosos?”.

Os diálogos que se seguiram no grupo 
são reveladores: “Tem que culpar eles pelas 
bombas e armas de choque”, dizia uma 
mensagem. Alguém respondeu: “Quanto 
a bomba, vamos ficar na miúda, porque 
foi um integrante do grupo. (...) Quanto a 
eventuais consequências, creio que temos 
mais apoio e repercussão positivas “, diz a 
mensagem, sugerindo melhorar ainda mais 
a organização.

A reportagem revela ainda que, cons-
cientes de terem agido fora da lei, um deles 
afirma: “se sair um ‘print’ daqui, vai todo 
mundo pra cadeia”. O grupo foi desfeito, 
mas antes disso o “print” foi feito. E após 
a cobertura sobre o atentado, teve ampla 
repercussão nacional. 

Moção de repúdio 
O Conselho Universitário aprovou, na 

sessão de 23 de junho, moção em que ma-
nifesta veemente repúdio à ação ocorrida na 
Universidade de Brasília (UnB): “Manifesta-
ções fascistas como estas ferem os princípios 
democráticos da liberdade política e da liber-
dade de pensamento e expressão, defendidos 
tão bravamente por estudantes, professores e 
técnicos-administrativos das universidades 
brasileiras. A Universidade Federal do Rio de 
Janeiro historicamente se configurou como 
reduto de resistência democrática, se contra-
pondo às diversas manifestações de opressão e 
cerceamento político, como as defendidas pelo 
programa Escola sem Partido. Escola livre é 
aquela em que há garantia da pluralidade 
pedagógica e gestão participativa. Somente 
assim a sociedade brasileira conduzirá a 
construção de um processo educacional 
que garanta a liberdade e a autonomia na 
produção do conhecimento”.  

Foto: Mídia Ninja
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ORÇAMENTO

Reitoria anuncia situação 
“de extrema complexidade”
UFRJ sob ameaça de encerrar atividades até agosto, se MEC não enviar dinheiro até lá

Na mesma plenária de Decanos 
e Diretores em que se discutiu o 
assassinato bárbaro do estudante 
da UFRJ, no Fundão, e a falta de 
segurança no campus, na segun-
da-feira, dia 4, o reitor Roberto 
Leher noticiou a grave situação 
orçamentária da instituição. 

Com o orçamento aprovado 
no Congresso Nacional abaixo do 
que a UFRJ propôs, com os cortes 
de verbas feitos pelo governo para 
a Educação e com as dívidas 
que a universidade acumula por 
contingenciamentos anteriores e 
aumentos de tarifas, a situação 
financeira da instituição só se 
agravou nos últimos meses. 

Alerta 
“Contando que só temos parte 

do custeio e dos recursos de capital 
autorizados, a situação será muito 
mais grave a partir dos meses de 
agosto e setembro, se não tivemos 
complementação orçamentária. 
Vamos lidar com o quadro de extre-
ma complexidade”, comunicou o 
reitor na plenária, antecipando que 
a crise que se avizinha terá reflexos 
na assistência estudantil e na manu-
tenção dos contratos terceirizados, 
entre eles de segurança nos prédios 
e manutenção da infraestrutura, 
que inclui limpeza e pagamento de 
contas de serviços, como luz. 

O problema foi levado ao MEC, 
pelo reitor, na quinta-feira, dia 7. 
Segundo Leher, ele iria mostrar ao 
ministro da Educação, de maneira 
sistematizada, a gravidade da situ-
ação na UFRJ. Nessa reunião ele 
também discutiria a segurança nos 
campi. Os resultados da ida dele a 
Brasília serão informados na nova 
plenária de Decanos e Diretores, 
nesta segunda-feira, dia 11.

Números da crise 
O pró-reitor de Planejamento, 

Orçamento e Finanças (PR-3), 
Roberto Gambine, fez uma apre-
sentação detalhada das contas da 
UFRJ em 2016: “As notícias não 
são nada boas, mas nossa obriga-
ção é deixar, de forma pública, a 
situação de fragilidade que a uni-
versidade enfrenta e se acumula a 
cada mês, e que sinaliza para um 
cenário de enormes dificuldades 
ainda no segundo semestre deste 
ano, com a possibilidade de, em 
agosto ou setembro, chegarmos 
ao limite de nossa capacidade para 
fazer frente às despesas”.

Segundo a planilha apre-
sentada, a previsão dos limites 
orçamentários para 2016 era 
de R$ 453.750.950, mas com 
um corte no orçamento de R$ 
5.784.627, o limite aprovado no 
Congresso foi de R$ 447.966.323. 
Só que a proposta preliminar de 
orçamento da UFRJ (feita com 
base nas despesas de 2015) era 
de R$ 507.421.293.

Portanto, há uma diferença, 
logo de cara, entre o limite apro-
vado e as despesas previstas para 
o exercício de 2016, na ordem de 
R$ 59.454.970. Mas esse buraco, 
segundo Gambine, aumenta 
ainda mais quando se considera 
o déficit do orçamento de 2015 de 
R$121.178.718 (que inclui despe-
sas empenhadas de R$ 78.430.114, 
e despesas a emprenhar de R$ 
42.748.604). Somando os dois: 
de 2016 e 2015, o déficit para o 
orçamento de 2016 sobe para de 
R$ 180.633.688.

Contingenciamento
agrava quadro
Entre recursos de custeio e 

investimento, receitas próprias e 
recursos diretamente arrecada-
dos, que são os R$ 447.966.323 
aprovados pelo Congresso, a 
cota de limite liberada é de R$ 
317.981.969, porque houve um 
contingenciamento de 20% do 
custeio e 60% no investimento, 
que totalizam R$ 102.445.421 a 
menos.

Só que as despesas já reali-
zadas somam R$ 260.879.385 
(R$ 45.556.075 com energia; 
R$ 36.994.185 com vigilância; 
R$ 33.651.459 com limpeza; 
R$ 29.159.300 com assistência 
estudantil e R$ 5.240.746 com 
investimento, entre outras).

Previsões assustadoras  
De acordo com a PR-3, com 

o contingenciamento de 20% do 
custeio e 60% do investimento, o 
limite do empenho disponível será 
suficiente apenas para o pagamen-
to das bolsas estudantis até agosto 
e dos contratos de manutenção até 
junho. O pagamento de energia 
elétrica só foi feito até o mês de 
maio, e não há previsão para as 
despesas de água e esgoto e fundo 
verde, por exemplo. Tampouco há 
previsão para a terceira parcela do 
orçamento participativo. 

Segundo Gambine, se houver 

a liberação do orçamento con-
tingenciado e ele for aplicado ao 
limite do empenho, os recursos 
serão suficientes para o paga-
mento: das bolsas estudantis 
até dezembro, dos contratos de 
manutenção até setembro, da 
energia elétrica até junho e da 
terceira parcela do orçamento 
participativo em setembro. Água 
e esgoto e fundo verde continuam 
sem previsão.

O resumo financeiro mostra 
que as despesas pagas em 2016, no 
valor de R$ 173.423.141, equiva-
lem a 40% do orçamento de 2016

“Cenário de enorme
fragilidade”
De acordo com o que foi mos-

trado pelo pró-reitor da PR-3, com 
o contingenciamento de parte do 
orçamento já cortado, a UFRJ prevê 
a possibilidade de manter alguns 
pagamentos até agosto; sem o 
contingenciamento, até setem-
bro. Em ambos os casos, segundo 
Gambine, “o cenário é de enorme 
fragilidade”.

“Ou nos mobilizamos para 
que a UFRJ mantenha aquilo 
que conquistou até agora, ou 
teremos que organizar o seu 
fechamento. Não tem mais como 
reduzir despesas. Chegamos 
ao limite da adequação dos 
postos de vigilância – e reduzir 
vigilância é aumentar a vulnera-
bilidade – e da limpeza, porque 
já trabalhamos com indicadores 
de produtividade. Para não 
dizer que a UFRJ tem que fazer 
o dever de casa, (ela) já cortou 
na carne. Mais que isso é deixar 
a instituição muito vulnerável”, 
garantiu Gambine.

Manifestações
“Qual a estratégia para (en-

frentar) essa situação?”, per-
guntou a decana do CCS Maria 
Fernanda Quintela.

Para o estudante Rafael 
Almeida, é preciso que a comu-
nidade universitária se mobilize 
por recursos, e a Reitoria deve 
ser a “ponta de lança” desta 
mobilização. 

“Isso não se resolverá se não 
houver um movimento político”, 
ponderou Nelson Souza e Silva, re-
lacionando uma série de medidas 
do governo interino já em curso 
que podem levar à privatização 
da universidade. 

ROBERTO Gambine

RAFAEL Almeida

MARIA Fernanda Quintela

Fotos: Renan Silva

         



Violência, falta de segu-
rança, discriminação, tudo 
isso fica para trás quando 
começa a exibição de mais 
um filme em algum beco 
do complexo de Favelas da 
Maré. A cena ocorre por 
meio do projeto Cinema 
no Beco, idealizado pelo 
músico e morador da co-
munidade Bhega Silva, com 
o objetivo de levar cultura 
à comunidade. Os filmes 
geralmente são infantis, 
ligados a temas ambien-
tais, e fazem a alegria da 
garotada na Maré. 

“A entrada é apenas um 
sorriso”, diz o músico, feliz 
em poder levar felicidade 
e cultura às crianças da 
comunidade. O projeto de 
Begha, reconhecido como 
um dos melhores trabalhos 
produzidos dentro das comu-
nidades do Rio de Janeiro, foi 

Cinema no Beco faz 
a alegria das crianças 
na Maré 

“Faço com amor e sem interesse. Depois que 
meu projeto foi reconhecido, muita gente me 
procurou, mas não quero colocar em risco a 
integridade da proposta. Ela está acima de 
religião e política”

ÚLTIMA PÁGINA

Início 
Begha estava desempregado há 

quatro anos. Com isso, resolveu ter 
seu próprio negócio. Montou uma 
bicicleta de carga com caixa de 
som para fazer propaganda para 
ONGs e comerciantes pelos becos 
e vielas da Maré. “As crianças me 
viam e perguntavam. ‘Tio vai ter 
palhaço, teatro, dança, cinema?’ 
Respondia que ‘não, mas que 
eu ia ver’. Pensei então em fazer 
um cineminha para as crianças. 
Começei a vender óleo de cozinha 
e a aceitar doações”, conta.

Com isso, o músico conseguiu 
comprar um projetor e um telão 
usados, e assim nasceu o Cinema 
no Beco, que mais tarde teve o 
apoio de um de seus clientes, o 
supermercado Pixenchete. Com 
o apoio veio um projetor novo. 
Depois veio a mesa de som, o am-
plificador e o microfone sem fio. 

Para, finalmente, chegar a “cine 
truck”, todo equipado, doado pela 
apresentadora Xuxa.

Público de várias localidades 
Os filmes já foram exibidos na 

Praia de Ramos, Parque União, 
Rubens Vaz, Nova Holanda, Pi-
nheiro, Baixa do Sapateiro e até 
na favela Kelson’s, na Penha. Ge-
ralmente são exibidos às quintas-
-feiras, sextas-feiras, sábados ou 
domingos, entre 12h e 17h30. 
Quem escolhe o dia e o filme são 
as crianças. Bhega explica que 
dá preferência ao tema do meio 
ambiente como forma de levar ci-
dadania e engajamento às causas 
socioambientais. 

“Eles convivem com o lixo e a 
sujeira. Isso traz também as doen-
ças. Poder orientar e explicar como 
podem amenizar o problema e se 
proteger é importante. Aqui eles são 

desprovidos de tudo. Não há área 
de lazer. Tem criança que nunca 
foi a um cinema. Sei muito bem 
como é isso. Fui criado na Praia 
de Ramos”, declara o músico, que 
se diz feliz e realizado em fazer 
o bem. “Faço com amor e sem 
interesse. Depois que meu projeto 
foi reconhecido, muita gente me 
procurou, mas não quero colocar 
em risco a integridade da proposta. 
Ela está acima de religião e políti-
ca”, completa Bhega. 

O músico acabou premiado 
na escola da vida. Hoje apresenta 
seu trabalho musical e vende seus 
CDs em shows contratados. Os CDs 
também foram produzidos com 
o dinheiro do óleo que vendeu. 
“Canto nas festas. Tenho também 
um conjunto para as apresenta-
ções. Toco de tudo: MPB, sertanejo, 
xote, funk etc. Sou eclético”, afir-
ma, orgulhoso.

premiado pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura em 2014. 
Em 2015, Bhega ganhou o 
troféu Extraordinários, do 
Jornal Extra, que premia pes-
soas que lutam, diariamente, 
por projetos importantes 
para a sociedade e não são 
conhecidos.

O músico, que usava 
uma bicicleta para o trans-
porte e a exibição dos filmes, 
ganhou em 2014 um triciclo 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e agora está com 
um “cine truck”, recebido 
em maio como presente ao 
projeto, dado pela apresenta-
dora Xuxa. O “cine truck” foi 
modificado para atender às 
necessidades de exibição dos 
filmes: projetor, duas caixas 
de som, microfone, telão, 
pipoqueira elétrica e dezenas 
de DVDs com filmes infantis 
e adultos.

CINEMA do iluminado Begha num beco da comunidade: 
olhinhos atentos no telão mágico de onde brotam histórias

BEGHA no triciclo transformado no “cine truck”
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