
ANO XXIV  Nº 1166  18 A 24 DE JULHO DE 2016  WWW.SINTUFRJ.ORG.BR  SINTUFRJ@SINTUFRJ.ORG.BR

Fo
to

: R
en

an
 S

ilv
a

Todos à assembleia na quinta-feira, 
dia 21, às 10h, no auditório do CT!
Todos à assembleia na quinta-feira, 
dia 21, às 10h, no auditório do CT!

Se a Reitoria não estender às atividades administrativas o recesso acadêmico 
aprovado no Consuni para o período dos Jogos Olímpicos, é paralisação! 

Mas para valer a nossa decisão, é preciso lotar com centenas 
de pessoas o auditório do CT. 

O Sindicato orienta que sejam feitas reuniões internas nas unidades com 
o objetivo de organizar a mobilização para a assembleia. Página 3

“Estamos em luta por igualdade e paridade”
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DOIS PONTOS

A técnica em química da Coppe 
Amanda Torres Vieira da Costa 
vai entrar com uma ação judicial 
contra a Petrobras por constrangi-
mento ilegal. No dia 12 de julho, 
por volta das 18h, ela e mais dois 
colegas de trabalho foram humi-
lhados e agredidos verbalmente no 
estacionamento da Petrobras pela 
segurança da empresa.

Amanda está revoltada com 
o tratamento dado a ela e a seus 
colegas. Ela contou que costuma 
caminhar pela área externa da 
Petrobras sempre no início da 
noite, quando corta caminho 
pelo estacionamento da estatal. 
Mas nesse dia ela foi chamada a 
atenção pelos seguranças (tercei-
rizados e da própria Petrobras), 
que chegaram a impedir sua saída, 
acusando-a de invasão.

“O estacionamento é aberto 
e não há nenhuma sinalização 
proibitiva. Fui cortar caminho por 
ele, mas acabei sendo surpreendida 
pela abordagem agressiva dos 
vigilantes. O chefe da vigilância 
me xingou, chegou a me trancar 
no estacionamento e ameaçou 
chamar a polícia. Tratou a mim e 
a meus colegas como marginais, 
na presença de várias pessoas 
que estavam dentro dos carros 
querendo sair do estacionamento. 
Foi uma verdadeira humilhação”, 

Na assembleia geral ordinária e 
extraordinária da Caixa Assistencial 
Universitária do Rio de Janeiro 
(Caurj), realizada no dia 13 de 
julho, na Escola de Química, os 
associados decidiram sobre o índice 
do reajuste anual e como ele será 
aplicado.

O índice a ser aplicado será de 
22%, conforme proposto pelo Sin-
tufrj, e haverá um complemento de 
cinco parcelas no valor de R$ 94,00. 
Estas parcelas são para garantir o 
fundo de reserva que a Caurj tem 
de manter, de acordo com exigên-
cia da Agência Nacional de Saúde 
Complementar (ANS). 

Assembleia aprova 22% de 
aumento nos planos da Caurj 

O reajuste do índice será re-
alizado a partir de agosto, assim 
como o pagamento das parcelas 
(de agosto a dezembro). E quem 
já pagou o reajuste de 48% que 
a Caurj aplicou em junho terá a 
diferença devolvida.

 Para entender
Os associados da Caixa Assis-

tencial Universitária do Rio de 
Janeiro  ficaram indignados com 
o reajuste de 48% nas mensalida-
des do plano de saúde autorizado 
pela ANS. O aumento começou a 
valer a partir de junho, e vários 
sindicalizados procuraram o 

Sintufrj para denunciar o que 
consideraram um ultraje. 

O coordenador-geral do Sin-
tufrj 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 
adotasse um aumento de 22%, 
pois foi este o índice praticado 
pelo Geap Autogestão em Saú-
de – principal operadora dos 
planos de saúde dos servidores 
federais. E a Caurj chamou  a 
assembleia do dia 13 de julho 
para discutir e deliberar sobre 
o reajuste.

Servidora é constrangida 
por vigilante da Petrobras

desabafa Amanda.
A técnica-administrativa acre-

dita que a forma como foi tratada 
deriva também do fato de ser 
mulher e estar acompanhada de 
dois colegas negros. “Se eu fosse 
um homem, duvido que seriam 
agressivos. Também acho que 
associaram a cor dos meus amigos 
a marginais, pois nos acusaram 
de invasão e nos trataram como 
lixo. Foi um bate-boca. O chefe da 
vigilância chegou a me diminuir, 
pois falei que era servidora e con-
siderávamos a UFRJ a nossa casa, 
e ele disse que ali não era casa 
de ninguém e muito menos de 
servidor da universidade!”, relata 
Amanda.

Do Fundão, Amanda foi para 
Nilópolis, município onde reside, 
e lá fez um Boletim de Ocorrência. 
No dia 15 de julho ela recorreu 
ao Jurídico do Sintufrj, que a 
orientou a entrar com uma ação 
por constrangimento ilegal. Ela 
também levará o caso à Ouvido-
ria da Universidade. “Achei um 
absurdo a forma como fui tratada. 
Não podemos ser humilhados no 
nosso local de trabalho. Vigilantes 
terceirizados no campus estão se 
excedendo. Outro dia, na Escola 
de Educação Física, eles obrigaram 
um estudante a vestir a camisa”, 
contou a servidora.

Com pesar informamos o falecimento do aposentado Abel Dias, 83 anos, ocorrido no dia 8 
de julho, vítima de infecção pulmonar. Ele trabalhou como técnico em equipamentos médicos 
e odontológicos na Faculdade de Odontologia. Era casado, tinha três filhos e oito netos.

Nota de falecimento

No dia 2 de julho, a Polícia 
Militar e a Polícia Federal, a 
mando do reitor Sidney Mello da 
UFF, arrombaram as portas do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Universidade Federal Fluminense 
e cumpriram ordem de despejo 
do SINTUFF de dentro do campus 
da UFF, onde estava instalado há 
mais de 30 anos, numa ação que 
remonta aos tempos da ditadura 

Sintufrj faz cobranças no Consuni  
Na sessão do Conselho Univer-

sitário, na quinta-feira, dia 14, co-
ordenadores do Sintufrj voltaram a 
lembrar que é constrangedor o fato 
de a categoria estar há mais de um 
ano sem representantes técnico-
-administrativos nos colegiados 
da universidade, informando que 
o recente congresso da categoria 
aprovou a reivindicação de mu-
dança no estatuto da UFRJ para 
que o Sindicato tenha autonomia 

na condução do processo eleitoral 
aos órgãos superiores.  

O reitor Roberto Leher mani-
festou concordância com a reivin-
dicação da entidade, mas explicou 
que a Reitoria tomou a decisão de 
convocar novo processo eleitoral. “Já 
apresentamos para a comissão de or-
ganização o que seriam as regras e o 
calendário. A comissão (formada por 
representantes dos coletivos políticos) 
nos fez a solicitação de um prazo 

adicional até 18 de julho”. 
 “Na segunda-feira (dia 18) 

seguramente teremos já a síntese 
que vai permitir a deflagração do 
processo”, garantiu o reitor aos 
dirigentes sindicais. Ele antecipou, 
ainda, que nesta semana a Reitoria 
se reunirá com o Sindicato para 
dar sequência aos grupos de tra-
balho encarregados de tratar dos 
temas da pauta interna definidos 
em negociação com a Reitoria. 

Moção de repúdio ao despejo do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação da UFF (Sintuff) 

militar, quando sindicatos eram 
invadidos por policiais. Esta ati-
tude truculenta e antidemocrática, 
típica daqueles que não suportam 
ser questionados, revela o caráter 
antissindical do atual reitor da UFF, 
que se utiliza de seu cargo para 
atingir todos os trabalhadores da 
universidade que vêm lutando por 
seus direitos e busca enfraquecer a 
luta, retirando o sindicato de perto 

dos seus associados. Este é um 
ataque ao SINTUFF, à liberdade 
de organização sindical e a todo 
movimento sindical. 

Nos solidarizamos com os 
companheiros trabalhadoras e 
trabalhadores da UFF na luta pela 
recuperação de seu sindicato. 

Assembleia de 7 de 
julho de 2016

JORNAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ
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IGUALDADE DE TRATAMENTO

Mobilização obriga a 
Reitoria a rever recesso

Resposta será dada na terça-feira, 
dia 19, e avaliada pela categoria 
em assembleia na quinta-feira, dia 
21, às 10h, no auditório do CT. Esta 
luta é justa, e a vitória depende de 
nós. Todos à assembleia!

Na quinta-feira, dia 14, os técni-
cos-administrativos realizaram ato 
nos pilotis da Reitoria e foram à sessão 
do Conselho Universitário (Consuni) 
apresentar a deliberação aprovada 
na assembleia realizada na semana 
anterior. 

A categoria reivindica a extensão 
do período de recesso durante os Jo-
gos Olímpicos também às atividades 
administrativas, resguardados os 
serviços essenciais. Por enquanto, a 
Reitoria determinou que somente as 
atividades acadêmicas envolvendo 
docentes e estudantes seriam sus-
pensas. 

Incoerência
A decisão da Reitoria teve como 

base as dificuldades de mobilidade 
e a segurança durante a Olimpía-
da. Mas mesmo assim os técnicos-
-administrativos não foram incluídos. 
Em várias unidades os trabalhadores 
começaram a organizar uma rotina 
própria de trabalho para o período, o 
que tem gerado alguns conflitos com 
as chefias. Mais um motivo para que 
a o reitor estenda o recesso às ativida-
des administrativas. 

“Estamos falando de oito dias 
úteis, e não de deixar de trabalhar 
um mês, como tem sido falado nos 
corredores. Sabemos que não vai ser 
fácil andar pela cidade e que vamos 
ter problemas de acesso ao campus, 
inclusive por conta do aparato de 
segurança. Além disso, estamos preo-
cupados como está ocorrendo esse de-
bate nas unidades, que estão tentando 
se resolver por si mesmas o problema, 
sem nenhuma orientação da Reito-
ria. Já há denúncias de assédio moral 
por conta disso”, chamou a atenção 
dos conselheiros o coordenador de 
Comunicação Sindical do Sintufrj 
Rafael Coletto.

Segundo o reitor, a universida-
de não estará em recesso: “O que 
votamos no Conselho Universitário 
foi que o período de férias coincidirá 
com o período da Olimpíada, e as 
atividades estão mantidas”. Mesmo 
depois dessa explicação, Roberto 
Leher propôs uma reunião da Pró-
-Reitoria de Pessoal e da chefia do 
Gabinete com representantes do mo-
vimento para conhecer as motivações 
das reivindicações, e acrescentou, no 
entanto, “que não há discriminação 
em relação ao trabalho dos técnicos-
-administrativos”.  

Manifestações 
A reunião começou em torno 

das 12h30. O coordenador-geral do 

Sintufrj Francisco de Assis apresen-
tou a demanda da assembleia ao 
chefe de Gabinete, Agnaldo Fernan-
des, e ao pró-reitor de Pessoal, André 
Pereira, chamando a atenção para o 
fato de que se tratava de apenas oito 
dias úteis. Ele reiterou que algumas 
unidades estão organizando plan-
tões, e alertou: “a depender de como 
isso será feito, pode gerar demandas 
de assédio moral”.

Rafael Medeiros ponderou que, 
a partir do momento em que a Rei-
toria faz o deslocamento das férias, 
ela mostra a excepcionalidade do 
período. “O objetivo da nossa mobi-
lização é ver como se pode organizar 
esta realocação no âmbito da admi-
nistração”, disse.  

Valdenise Pinheiro destacou que 
a posição da categoria é de suspen-
são das atividades administrativas 
e  de manutenção de plantões na 
essencialidade. 

Representantes da comissão 
criada na assembleia para encami-
nhar, com o Sintufrj, a reivindicação 
relataram casos de assaltos no cam-
pus nos últimos dias e de conflitos na 
organização do funcionamento nas 
unidades. “Tenho esperança de que 
a Reitoria tenha sensibilidade e ado-
te uma posição para evitar assédio 
moral”, disse a técnica-administra-
tiva Raquel. 

Decisão 
Depois de alertado sobre os pro-

blemas que estão ocorrendo nas 
unidades e sobre a possibilidade de 
o impasse gerar situações de assédio 
moral, Agnaldo Fernandes solicitou 
a formalização da reivindicação 
como sendo uniformizar o funcio-
namento da UFRJ no período dos 
Jogos Olímpicos. 

O pró-reitor André Pereira lem-
brou que há rotinas que precisam ser 
mantidas, como o recadastramento 
de aposentados e um edital para 
contratação de servidores que expira 
em outubro. “É impossível não ter 
plantão para garantir aquilo que a 
gente entende como essencial”, de-
fendeu.

“O que precisa estar claro é que 
quem vai dar a direção de como vão 
funcionar os oitos dias de recesso é a 
Reitoria, e de forma unificada, para 
que não dê margem a conflitos”, ob-
servou Joana de Angelis.

De acordo com Agnaldo, há con-
cordância de que a orientação tem 
que partir da Reitoria e acertou res-
ponder à reivindicação na reunião 
que será realizada na terça-feira, dia 

19, às 11h30, com a finalidade de 
discutir os serviços essenciais.  

Toda a categoria na 
assembleia, dia 21!

“É uma grande vitória a Rei-
toria assumir que ela mesma vai 

mandar o encaminhamento sobre 
o funcionamento das unidades. 
Mas continua em negociação se  só 
funcionará a essencialidade no pe-
ríodo do recesso”,  ressaltou Rafael 
Coletto.

Francisco de Assis convocou os 

membros da comissão para elabo-
ração do documento formalizando 
a reivindicação à Reitoria, e lembrou 
que, de posse da resposta apresenta-
da na reunião do dia 19, a assem-
bleia no dia 21 vai bater o martelo 
sobre a posição da categoria.

Trechos do documento enviado à Reitoria
“Nossa cidade será sede das 

Olimpíadas e particularmente nossa 
universidade será usada para diversas 
atividades de apoio estrutural do even-
to. A mobilidade e a segurança no Rio 
de Janeiro serão diretamente afetadas, 
de modo que o Conselho Universitário 
decidiu por estabelecer as férias acadê-

micas durante o período de agosto. 
Preocupados com situações 

constrangedoras e intensificação de 
assédios morais que possam surgir 
em decorrência da descentralização 
da decisão sobre o funcionamento 
da Universidade, nós (...) apresenta-
mos como proposta que a Reitoria 

estabeleça, além das férias escolares, a 
suspensão das atividades administra-
tivas, mantendo apenas as de caráter 
essencial, isto é, as relacionadas com 
a preservação da vida, patrimônio, 
segurança e demais atividades, cuja 
suspensão traga prejuízos legais à 
UFRJ.”

TRABALHADORES concentrados no salão da Reitoria   

COORDENADOR do Sintufrj expõe reivindicação na sessão do Consuni

Fotos: Renan Silva
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ORÇAMENTO

UFRJ vai a Brasília reivindicar recursos ao MEC
Sesu promete liberar todos os recursos destinados a despesas de custeio e 80% dos de capital

A ida a Brasília do 
reitor e do pró-reitor 
de Planejamento, 
Desenvolvimento 
e Finanças, no 
dia 7 de julho, 
para apresentar 
ao secretário da 
Secretaria de Ensino 
Superior (Sesu),do 
MEC, Paulo Baroni, 
a situação falimentar 
da UFRJ, pelo 
menos resultou 
em promessa de 
socorro.  

Segundo Roberto Leher, o mi-
nistério acenou com a perspectiva 
de liberar 100% dos recursos de 
custeio (para manutenção dos ser-
viços) e 80% dos recursos de capital 
(para investimento em instalações 
e equipamentos).  

Lista dos problemas 
“Mostramos o impacto dos 

cortes ocorridos em fins de 2014 e 
2015, a elevação extraordinária de 
alguns custos, como da tarifa de 
energia, e apresentamos ainda um 
quadro geral das obras em anda-
mento, a situação das edificações e 
o que precisamos para concluí-las, 
junto com o cronograma do que 
entendemos como prioridade”, in-
formou o reitor. 

De acordo com Leher, com 
100% de custeio e 80% de capital, 
a capacidade de gestão obviamente 
fica melhor, mas permanece a si- 
tuação vulnerável no que diz res-
peito ao fechamento do ano. “Não 
dá para administrar a universidade 
com cortes, e, mesmo com a libera-
ção integral do orçamento, não será 
possível cobrir as despesas gerais da 
instituição”, afirmou o reitor. 

Para sobreviver a esta realidade, 
o reitor solicitou o apoio do MEC 
para a realização de obras prioritá-
rias que não cabem no orçamento 
da universidade e também para fa-
zer frente aos gastos elevados com 
energia elétrica. Ele fez essa reivin-
dicação para todas as universidades 
federais.

Na avaliação de Leher, o se-
cretário demonstrou sensibilidade 
com os problemas preocupantes da 
universidade, mas ele não tem cer-
teza de que será atendido: “Como 
sempre neste tipo de interlocução, 
tudo dependerá da evolução das 

contas do governo federal. Não há 
nenhuma garantia efetiva, embo-
ra o secretário tenha passado uma 
certa convicção de que os recursos 
de custeio serão de fato liberados.” 
E que “seria uma tragédia absoluta 
não conseguirmos os 100% de cus-
teio e os 80% de capital”. 

Cenário muda
O pró-reitor Roberto Gambine 

avalia que, se a UFRJ conseguir a 
liberação dos recursos contingen-
ciados, recompor o que gastou 
com o Ladetec e repor parte das 
despesas com energia elétrica, o 
cenário de crise levado à Plenária 
de Decanos e Diretores, no dia 4 
de julho, pode mudar. “Provavel-
mente a gente consegue chegar ao 
fim do ano quase no zero a zero, 
mas sem muita facilidade, e ainda 
teremos que empurrar algumas 
despesas para o orçamento de 
2017”, antecipou.

Gambine avalia que uma ques-
tão que não avançou muito, e que 
ficou em aberto, foi a reivindicação 
de concurso para a Vigilância. “Mas 
foi positivo com relação aos outros 
pleitos, no sentido de que o secretá-
rio reconheceu a sua legitimidade”, 
concluiu o pró-reitor.

Sesu admite acerto de contas com a UFRJ
O secretário da Sesu reconheceu a 

necessidade de o MEC acertas as contas 
do orçamento de 2014 e 2015 com a 
UFRJ, em função de adiantamentos 
feitos para o andamento da obra 
do Laboratório de Apoio ao Desen-
volvimento Tecnológico (Ladetec), 
vinculado ao Instituto de Química, 
da ordem de R$ 13 milhões. 

A Reitoria reivindicou, ainda, 
a liberação de recursos para a 
instalação da UFRJ em Caxias, no 
antigo polo de Xerém. A destinação 
dos recursos, no valor de R$ 5 mi-
lhões, já está garantida no Termo 

de Execução Descentralizada, mas 
até agora o dinheiro não chegou à 
universidade. 

A Reitoria também apontou que 
dependeria de ações especiais do MEC 
em relação à despesa com energia 
elétrica em 2015, cuja previsão feita 
naquele ano foi superada em virtude 
do aumento da tarifa, sem que hou-
vesse aumento do consumo. O gasto 
previsto era de pouco mais de R$ 20 
milhões, porém a conta chegou a 
R$ 46 milhões. 

“Eles reconheceram a impor-
tância do pleito pela capacidade 

instalada da UFRJ, com seus 
laboratórios nas diferentes áreas 
de ensino que dependem do uso de 
energia, e que temos que ter algum 
respaldo para não interrompermos 
as nossas atividades”, disse o Rober-
to Gambine. 

Segundo informou o pró-reitor, 
uma semana depois da reunião, o 
MEC solicitou que a UFRJ apresen-
tasse suas pendências com energia. 
“Fizemos o levantamento e envia-
mos para a Sesu. Achamos que essa 
decisão do ministério foi resultado 
da reunião”, concluiu.   

Por enquanto, nada para a Diseg
Um outro problema levado 

ao MEC pelo reitor foi a falta de 
pessoal na Divisão de Segurança 
da UFRJ (Diseg). Roberto Leher 
expôs a realidade da Cidade Uni-
versitária da UFRJ à Sesu: uma 
área cuja dimensão equivale aos 

bairros cariocas do Leblon e Ipa-
nema, localizada em região de 
conflitos, mas que conta, para  
sua segurança, com um efetivo 
limitado de seguranças, porque 
há muitos anos não é feito con-
curso público para novas contra-

tações desses profissionais. 
Embora tenha demonstrado 

simpatia com a terceirização da 
vigilância nos prédios, o secretário 
propôs agendar uma reunião para 
tratar do assunto, o que poderá 
ocorrer no próximo mês. 

Fotos: Renan Silva

REITOR Roberto Leher PRÓ-REITOR Roberto Gambine
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Trânsito na Cidade Universitária já mudou
Começam nesta segunda-feira, 18, as alterações nas vias do campus em razão da Olimpíada 

A UFRJ informa que a Cidade 
Universitária se tornará, de fato, 
rota das delegações olímpicas a 
partir desta segunda-feira, 18 de 
julho, e por essa razão haverá 
várias alterações no tráfego. “A 
maioria das mudanças atinge 
principalmente quem costuma 
utilizar o campus como alterna-
tiva para os congestionamentos 
das vias expressas. Por isso não 
é necessário o cadastramento de  
veículos ou autorizações específi-
cas para estudantes, professores, 
trabalhadores ou residentes da 
Ilha do Fundão. As dispensas ao 
trabalho também estão previstas 
apenas nos dias 5, 18 e 22 de agos-
to, estabelecidos como feriados 
municipais”, esclarece a nota da 
universidade. Veja a seguir todas 
as informações sobre as mudanças 
anunciadas pela UFRJ:

Ponte do Saber
A CET-Rio vai interditar a 

Ponte do Saber entre 6h e 15h, 

e apenas ônibus estarão fora da 
restrição. Aqueles que chegarem 
à Cidade Universitária para traba-
lhar ou estudar poderão sair à tarde 
pela ponte estaiada para a Linha 
Vermelha. No sentido inverso, para 
diminuir o fluxo de veículos, o 
Acesso 3, a partir da Linha Amarela 
e da Linha Vermelha, terá um 
sistema de fiscalização eletrônica. 
O tráfego ficará restrito nos dias 
úteis, entre 15h e 21h, ao uso da 
Família Olímpica (delegações 
e autoridades) ou a quem tem 
como destino a universidade ou 
empresas do campus.

Câmeras
Câmeras especiais vão identifi-

car as placas dos veículos tanto nos 
acessos de entrada quanto de saída 
do campus, multando aqueles 
que cruzarem a Ilha do Fundão 
abaixo do tempo médio estimado 
para o fluxo de veículos naquele 
período, o que irá configurar o 
uso das vias da universidade como 

rota alternativa. Pela lógica, inte-
grantes da comunidade acadêmica 
e das empresas sediadas na Cidade 
Universitária permanecerão no 
campus por um tempo acima do 
predeterminado, razão pela qual 
não precisarão se preocupar com 
cadastramentos ou maneiras de 
se identificar.

Para exemplificar, se um carro 
levar 10 minutos para cruzar a 
Ilha do Fundão do Acesso 3 até a 
Avenida Brigadeiro Trompowsky,  
a fiscalização entenderá que não 
se trata de estudante, professor, 
trabalhador ou residente, aí o 
motorista será multado. No en-
tanto, se alguém permanecer ou 
parar por alguns minutos a mais, 
mesmo que seja indo ao escritório 
ou unidade só para pegar um 
documento, levará um tempo 
maior, demonstrando vínculo com 
atividades realizadas no campus. 
Esse sistema de fiscalização, de 
acordo com a CET-Rio, também 
será utilizado em outros pontos 

da cidade, como, por exemplo, na 
Avenida Niemeyer, Zona Sul do Rio.

Faixas exclusivas
Faixas exclusivas foram pin-

tadas no asfalto da Cidade Univer-
sitária indicando o caminho para 
as delegações e autoridades que 
participarão dos Jogos Olímpicos. 
No campus, há dois tipos: a com-
partilhada e a prioritária. A “faixa 
compartilhada”, toda tracejada, é 
liberada ao tráfego em geral, mas é 
proibido o estacionamento ao longo 
da pista demarcada. Em outros 
pontos, as linhas contínuas pin-
tadas de verde no asfalto indicam 
a “faixa prioritária” (destinada à 
Família Olímpica, aos ônibus e aos 
táxis). Na Ilha do Fundão, não há a 
“faixa dedicada” (só para veículos 
autorizados). A multa para quem 
trafegar irregularmente nas faixas 
prioritárias e dedicadas será de R$ 
1,5 mil, mas as restrições de circu-
lação nas vias exclusivas passarão a 
valer a partir de 31 de julho.

O trecho demarcado na Cidade 
Universitária passa ao lado da Es-
tação de BRT, depois pela Rua Pro-
fessor Rodolpho Paulo Rocco (em 
frente ao Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho), Avenida 
Carlos Chagas Filho, Avenida Ho-
rácio Macedo, Rua Maria Paulina 
de Souza (indo sentido Barra) e 
Rua Lobo Carneiro. No sentido 
Aeroporto Internacional Antônio 
Carlos Jobim, a demarcação passa 
pela Rua Milton Santos e contorna 
a Praça Giulio Massarani.

A CET-Rio irá orientar todos os 
motoristas por meio de sinalização 
específica, como placas, faixas, 
pinturas e painéis de mensagens 
variáveis, sendo desnecessário o 
cadastramento de integrantes da 
comunidade universitária que vêm 
para estudar ou trabalhar na UFRJ 
ou moram na Vila Residencial e 
no Alojamento Estudantil. Outras 
informações, consultar o site: 
http://www.cidadeolimpica.com.
br/servicos/mobilidade/.

XXV Seminário Nacional de Segurança das Ipes
Fotos: Renan Silva

Nos dias 9 e 10 de julho foi re-
alizada, no Sintufrj, a reunião para 
organizar o XXV Seminário Nacio-
nal de Segurança das Instituições 
Públicas de Ensino Superior (Ipes), 
que ocorrerá de 7 a 12 de novem-
bro, na UFRJ. 

Participaram 30 vigilantes de 
21 entidades, entre representantes 
nacionais e regionais das universi-
dades federais e estaduais e de ins-
tituições de Ensino Básico Técnico 
e Tecnológico (EBTT). Na reunião 
foi finalizada a programação do 
seminário. 
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UFRJ

Escola de Educação Física e 
Desportos (EEFD) foi esco-
lhida como um dos centros 

de treinamento para a Olimpíada. 
Para tanto, passou por obras de 
melhorias em suas instalações – a 
piscina olímpica foi reformada e  
também construídos dois campos 
de hóquei sobre grama e um 
campo de rúgbi. Foram investidos 
R$ 61 milhões pelo Ministério do 
Esporte. 

Após os Jogos Olímpicos, essas 
instalações passarão a compor a 
Rede Nacional de Treinamento 
que o Ministério do Esporte está 
estruturando em todo o país. Esta 
rede é um dos principais projetos de 
legado olímpico do Rio 2016 para a 
infraestrutura do esporte brasileiro.

Rotina mudou na Escola 
A rotina vai mudar na EEFD 

durante a Olimpíada. O plano de 
uso acordado entre a Reitoria e o 
Ministério do Esporte determina 
que a partir de 17 de julho o acesso 
à unidade será restrito e perma-
necerá assim até 2 de setembro. 
Segundo a diretora Katya Gualter, a 
escola será uma área de segurança 
e terá de seguir as orientações do 
Comitê Olímpico. O local já está 
ocupado pelas Forças Armadas, 
que têm ordens de vistoriar as 

EEFD é local de treinamento da Olimpíada 
De 17 de julho a 2 de setembro, o acesso à Escola ficará restrito. Estudantes, técnicos-administrativos e docentes da unidade foram cadastrados para circular no espaço permitido 

pessoas que por lá circularem. 
O acesso de técnicos-admi-

nistrativos, alunos e professores 
à unidade nesse período só será 
permitido aos cadastrados, mesmo 
assim somente ao terceiro andar 
do prédio. Foram cadastradas 350 
pessoas.

Uso futuro
A UFRJ foi a primeira uni-

versidade pública do país a ter 
disciplinas optativas de rúgbi e 
hóquei (a partir de 2011), mas elas 
não são oferecidas regularmente. 
Com o investimento, o objetivo é 
que se tornem cadeiras efetivas. 
O estímulo às modalidades está 
nos planos da direção. Os espaços 
ainda poderão ser usados para 
outros projetos. 

Durante todo o mês de junho, 
os 18 atletas que formam a Seleção 
Olímpica de Hóquei sobre Grama 
se prepararam para a competição 
na Escola de Educação Física e 
Desportos (EEFD) e no Espaço 
Saúde Sintufrj. 

Segundo o preparador físico da 
seleção, Christian Quintão, o Espaço 
Saúde Sintufrj foi indicado para a 
preparação física porque o setor 
de musculação da EEFD estava 
fechado. Quintão elogiou muito a 
contribuição do Sindicato para a 
preparação da seleção: 

“Só temos coisas boas a falar 
do Espaço Saúde Sintufrj. Nos 
atenderam superbem e abriram 

O campo de rúgbi tem grama 
natural e segue as especificações 
da federação internacional da 
modalidade, tendo 96 metros 
de comprimento e 68 metros 
de largura. Os dois campos de 
hóquei sobre a grama também 
respeitam os requisitos da federa-
ção internacional: 91,40 metros 
de comprimento por 55 metros 
de largura. A grama é sintética. 

J á  a  p i s c i n a  o l í m p i c a 
(50x25x3 metros), foi total-
mente reformada e agora dispõe 
de um moderno sistema de 
filtragem. Outra novidade é o 
sistema de aquecimento, à base 
de energia solar e a gás. A EEFD 
conta agora com  oito reserva-
tórios de água de chuva para 
reúso – dois para uso interno 

nos vestiários e seis para uso 
externo nos campos de hóquei 
e rúgbi. Seis vestiários foram 
reformados, e houve adaptações 
para melhorar a acessibilidade. 
Um elevador adaptado também 
foi construído.

A

Seleção de hóquei treinou no Espaço Saúde

espaço para podermos treinar. Nosso 
esporte é pequeno, e vivemos solici-
tando parcerias, porque não temos 
dinheiro para nada. A contribuição 
do Sintufrj para nossa seleção foi 
muito importante: precisávamos 
de treinamento com peso, e o 
Espaço Saúde é bom e organizado. 
O Sintufrj também nos ajudou na 
logística.  Economizamos com 
transporte, alimentação e tempo ao 
fazermos todo nosso treinamento 
no Fundão.”

 
São muitas as dificuldades 
O Hóquei sobre Grama, que 

consiste na condução de uma bola 
com bastões em um campo de 

grama artificial, ganhou projeção 
nos jogos Pan-Americanos de 2007. 
Como todo esporte olímpico, o hó-
quei é patrocinado pela Lei Agnelo/
Piva, que destina 1,7% do prêmio de 
todas as loterias federais ao Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB). Cada es-
porte tem o seu aporte, mas os mais 
conhecidos recebem verba maior.

A verba distribuída no início do 
ano é utilizada o ano inteiro, e, como 
ocorre com a maioria dos esportes 
no Brasil, não atende a todas as ne-
cessidades dos atletas. O preparador 
físico mostrou até a blusa que estava 
usando como exemplo das dificulda-
des que enfrentam. O vestuário era 
o de uma competição passada. “O 

hóquei não tem patrocínio, e temos 
de nos virar com a verba anual. É 
tudo contado. Os atletas jogam nos 
clubes, e a maioria é profissional libe-
ral. Participam da seleção por amor 
ao esporte. Quando há competições, 
os jogadores da seleção ganham a 
bolsa-atleta, que está na faixa de R$ 
1.500 ”, explica Christian.

Esta semana a seleção está na 
Argentina disputando um amistoso 

e, a partir de 24 de julho estará 
concentrada na Vila Olímpica. No 
dia 6 de agosto, faz sua estreia na 
competição mundial, no Complexo 
Esportivo de Deodoro.  

“Nossa perspectiva é passar de 
fase. No hóquei não tem vírgula, ou 
você é bom ou não é. Nós somos bons, 
mas toda seleção olímpica é boa. Por 
isso, vamos ter de batalhar muito”, 
avalia Quintão. Estamos na torcida.

O Hóquei sobre Grama é 
um dos esportes de competição 
mais antigos da história da hu-
manidade. Não se sabe ao certo 
quando começou a ser praticado. 
Há vestígios de 4 mil anos, em 
tumbas faraônicas, no Vale do 
Nilo, no Egito, de figuras de ho-
mens praticando o esporte. Mas 
o seu desenvolvimento se deu na 
Inglaterra, em meados do século 
XIX. Foi o exército britânico quem 
inseriu o hóquei na Índia e em 
outras colônias britânicas. O pri-
meiro campeonato internacional 
de hóquei foi realizado em 1895. 
Como no futebol, são 11 jogado-
res, 10 na linha e um no gol.

Em 2007, os dois primeiros 

Quatro mil anos de história   
campos oficiais de hóquei sobre 
grama foram construídos no 
país. Eles foram estruturados 
no Complexo Esportivo de De-
odoro para os XV Jogos Pan-
-Americanos. No mesmo local 
foi realizado, em abril de 2010, 
o 7º Campeonato Sul-Americano 
de Hóquei sobre Grama, que 
teve a participação das equipes 
de homens e mulheres do Chile, 
Argentina, Paraguai, Uruguai, 
Venezuela e Brasil.

A quarta colocação conquis-
tada pela seleção masculina nos 
Jogos Pan-Americanos de 2015, 
em Toronto, no Canadá, classi-
ficou a seleção para a Olimpíada 
do Rio em 2016.

PARCERIA entre a UFRJ e 
o Ministério dos  

Esportes garantiu legado 
para a Escola de Educação 

Física e Desportos 
pós-Olimpíada

TÉCNICO Christian Quintão (de boné) em mais um dia de treino da seleção na UFRJ

Fotos: Renan Silva
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É LUTA!

Dezenas de técnicos-admi-
nistrativos, estudantes, 
professores e trabalhadores 

terceirizados se uniram, no dia 11 
de julho, no hall da Reitoria, em 
ato de protesto contra a intole-
rância no ambiente universitário. 

“A UFRJ assume o compromis-
so radical com o enfrentamento a 
todas as formas de discriminação 
e violência. Racismo, LGBTTfobia, 
machismo, preconceito de classe, 
xenofobia, nada disso tem lugar 
aqui”, informava a convocatória 
da Reitoria.  

Compromisso do reitor
O ato lembrou a morte do 

estudante Diego Vieira Machado, 
no dia 2 de julho, possivelmente 
vítima de crime homofóbico – o 
rapaz era gay, negro, cotista, 
nortista e foi encontrado nu da 
cintura para baixo –, e também 
a onda de intolerância crescente 
na sociedade brasileira, inclusive 
dentro da própria universidade, 
conforme foi constatado pelas 
pichações como “Morte aos gays 
da UFRJ” e mensagens que cir-
culam nas redes com conteúdo 
homofóbico, racista, machista e 
de intolerância ideológica. 

“Este ato ocorre num mo-
mento muito difícil na UFRJ, não 
apenas pelo trágico assassinato 
de Diego, mas pelas reiteradas 
manifestações de ódio que cir-
culam pela nossa instituição. 
A universidade, a nosso ver, é 
a instituição capaz de produzir 
conhecimento crítico a estas 
concepções arcaicas, toscas, 
eurocêntricas, incapazes de 
compreender a extraordinária 
diversidade de forma de sermos 
igualmente humanos e apontar 
um futuro em que todos sejam 
inteiramente livres, construtores 
de um porvir generoso para os 
povos”, disse o reitor Roberto 
Leher. 

O reitor informou que a 
Reitoria está acompanhando, 
de forma cuidadosa, as mani-
festações nas redes, “de modo 
que possamos abrir este debate, 
porque os que professam o ódio, 
a homofobia, o racismo e todas 
as formas de discriminação são 
fortes enquanto operam nos 
subterrâneos”.  

“Minoria é quem 
dissemina o ódio” 
Para o diretor de Extensão 

da Faculdade de Medicina, 
Fernando Zikan, é preciso uma 
campanha de valorização das 
diversidades: “O mais importan-
te é reconhecer que não somos 
minoria dentro da universidade; 
minoria é aquele que é precon-
ceituoso e dissemina o ódio. 

Comunidade universitária faz ato contra a intolerância

Temos que ter uma visão unís-
sona de que não somos minoria 
e não vamos baixar a cabeça para 
uma minoria preconceituosa. 
Este movimento é de todos nós, 
independente de quem formos 
ou de nossas opções”. 

“Que a nossa universidade 
possa defender, intransigen-
temente, a vida, o respeito e o 
amor”, disse a vice-decana do 
CFCH, Mônica Lima.   

Alexandre Bortolini, técnico-
-administrativo da Pró-Reitora 
de Extensão, considera que 
houve uma evolução na postura 
das pessoas na UFRJ, de 1991, 
quando entrou como aluno, ao 
seu retorno 15 anos como funcio-
nário: “O quadro melhorou, com 
mais bichas dando pinta, alunos 
e servidores trans, muitos negros, 
estudantes de escolas públicas. 
Acho que a gente vai mudando 
a cada dia esta instituição tão 
elitista, tão besta, tão pomposa. 
Que continuem dando pinta, 
porque esta universidade é pú-
blica, é nossa, é feita com nosso 
trabalho, com nosso esforço, com 
nosso sangue”, disse. 

Unidade para lutar  
“A universidade é composta de 

professores, técnicos-administra-
tivos e alunos, e, como trabalha-
dora daqui, nunca fiz distinção 

entre os segmentos, para mim é 
um só corpo, e fico feliz que este 
corpo esteja se unindo pela morte 
de Diego, nosso aluno na Facul-
dade de Letras. Somos diferentes e 
temos o direito de optar. Cada um 
pode ser o que quiser. E, embora 
a gente não entenda, é preciso 
respeitar, aceitar e proteger. Aqui 
percebemos muitas desigualda-
des. Trabalhei na Coppe 21 anos, 
e, quando mudei para o lado de 
cá (para a Letras), me disseram: 
‘você não é mais da Zona Sul, 
você é da Baixada’. E a gente 
percebe a diferença de tratamen-
to”, apontou a coordenadora de 
Políticas Sociais do Sintufrj, Marli 
Rodrigues.  

“É hora de a gente unificar os 
segmentos da universidade numa 
só luta contra a intolerância, a 
violência, o racismo e o fascismo 
que quer ascender no país nova-
mente. Mas, com as bandeiras 
em punho e os punhos cerrados, 
vamos conseguir derrotar isso. 
Aquela máxima será válida: racis-
tas, machistas, homofóbicos não 
passarão!”, disse Luiz Pustiglione, 
técnico-administrativo da PR-1. 

O pró-reitor de Graduação, 
Eduardo Serra, propôs uma grande 
mobilização “para que a gente crie 
aqui um ambiente irrespirável 
para os fascistas, os que nutrem 
ódio homofóbico, para os machis-

tas e para aqueles que exercem 
talvez a pior das opressões, que é 
a opressão de classe”. 

“O que cada diretor de uni-
dade está fazendo cada vez que 
recebe uma denúncia? Está rindo 
ou combatendo? É tarefa de todos 
lutar para minimizar e acabar 
com as desigualdades aqui dentro 
e, principalmente, lá fora”, disse 
Breno Oliveira, representante do 
DCE. 

“O fascismo nasce quando a 
gente se cala. A UFRJ, com este 
ato, sinaliza para o Brasil inteiro 
que o que aconteceu de maneira 
dramática não pode mais acon-
tecer. E nós, professores, temos 
que discutir e refletir em sala de 
aula sobre este fato, e de se con-
trapor a esta onda de opressão e 

violência”, disse a vice-presidente 
da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência Ildeu de 
Castro Moreira

Waldinéia Nascimento, da 
Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ, criticou 
a forma discriminatória que a 
comunidade universitária trata 
os trabalhadores terceirizados: 
“Se querem acabar com as dife-
renças de classes, têm que falar 
também de quem dá seu suor, 
mas não faz parte dos quadros da 
universidade, como os faxineiros 
e muitos porteiros”.   

“Da mesma forma que há 
uma onda homofóbica, machis-
ta, racista, temos que fazer a 
nossa onda”, propôs a técnica-
-administrativa Rejane Gadelha. 

MANIFESTANTES se concentram no hall da Reitoria 

REITOR participa do ato com a comunidade universitária 

FERNANDO 
Zikan

ALEXANDRE 
Bortoline

MARLI 
Rodrigues

LUIZ 
Pustiglione

BRENER 
Oliveira

WALDINÉIA 
Nascimento

Fotos: Renan Silva
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ÚLTIMA PÁGINA

Censura
O projeto proíbe a discussão 

política em sala de aula, e os in-
tegrantes da Frente o classificam 
como uma tentativa de censura, 
uma lei de mordaça à liberdade. 
Por isso, é necessário redobrar a 
mobilização para impedir que 
tamanha aberração seja aprovada 
pelo Congresso Nacional. 

O professor da Uerj Gaudên-
cio Frigoto abriu o lançamento 
da Frente. Para ele, o projeto 
é a sequência de um processo 
de restrição da liberdade, o que 
a literatura chama de estado de 
exceção. O dirigente da União 
Brasileira dos Estudantes Secun-
daristas, Guilherme Barbosa, não 

Direita e elites 
querem cidadãos 
alienados 
para serem 
manipulados  

Para a Fasubra, esta proposta 
tem como objetivo impedir o 
livre debate de ideias nas escolas, 
punindo professores que emitirem 
opiniões e apartando os alunos de 
acesso ao conhecimento.

Como disse Frei Beto em artigo 
publicado na semana passada:

“Uma das falácias da direita 
é professar a ideologia de que ela 
não tem ideologia. E a de seus 
opositores deve ser rechaçada. O 
que é ideologia? É o óculos (sic)
que temos atrás dos olhos. 

Ao encarar a realidade, não 
vejo meus próprios óculos, mas 
são eles que me permitem enxergá-
-la. A ideologia é esse conjunto de 
ideias incutidas em nossa cabeça e 
que fundamentam nossos valores e 
motivam nossas atitudes.”

Lançada no IFCS a Frente Nacional 
contra o Projeto Escola sem Partido

tem dúvidas de que os alunos de 
todas as escolas serão impedidos 
de discutir temas que afetam dire-
tamente seu cotidiano, se projeto 
for aprovado. “É uma afronta à 
liberdade de construção do conhe-
cimento”, acrescenta.

Ameaça às liberdades 
O Projeto de Lei nº 867, que 

inclui entre as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional o Programa 
Escola sem Partido, foi levado ao 
Congresso Nacional, no dia 23 
de março de 2015, pelo deputado 
Izalci (PSDB/DF), e encontra-se 
em tramitação na Câmara Federal 
e no Senado. E já existem 11 pro-
jetos similares à espera de votação 

em assembleias legislativas de 10 
estados e no Distrito Federal, e 
outros em câmaras de vereadores 
de diversos municípios. 

Para o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis e diri-
gente da Fasubra, a luta contra essa 
ameaça da direita à educação não 
deve ser apenas dos professores, 
mas de todos os trabalhadores 
da educação. Para ele, o projeto 
Escola sem Partido significa a 
precarização da educação e da 
discussão sobre a precarização do 
trabalho.

No ato, Gibran Jordão, da Fa-
subra, criticou setores de esquerda 
que, em sua opinião, de certa 
forma deram fôlego aos grupos 

políticos que hoje ameaçam os 
avanços conquistados pelos tra-
balhadores.

Para o diretor de Juventude 
do Sintufrj, Esteban Crescen-
te, as elites brasileiras nunca 
aceitaram a universalização 
do ensino básico e médio, e 
sempre tiveram a intenção de 
lucrar cada vez mais com o 
ensino privatizado. Por isso, 
fizeram lobby para que o atual 
governo assumisse, mas como 
não conseguiram seu objetivo, 
em virtude do esforço militante 
de professores em passar aos 
estudantes uma visão crítica 
da sociedade, apresentaram o 
projeto Escola sem Partido. 

O salão nobre do Instituto 

de Filosofia e Ciências 

Sociais (IFCS) ficou 

pequeno para acomodar, 

no dia 13, as dezenas de 

pessoas que participaram 

do lançamento da Frente 

Nacional contra o Projeto 

Escola sem Partido. 

A maioria dos presentes: 

estudantes, educadores, 

dirigentes sindicais, entre 

outros, representava 

entidades de todo o país, 

como as centrais CUT e 

CTB, UNE, Ubes e 

sindicatos e federações de 

trabalhadores, entre os 

quais Sintufrj e Fasubra.

LIDERANÇAS de trabalhadores e estudantes lotaram o salão nobre do IFCS para organizar a luta contra projeto da direita

Foto: Divulgação
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