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Na terça-feira, 20, o Sintufrj realiza assembleia, às 10h, no hall da 
Reitoria, para que a categoria delibere sobre a adesão a esse dia de luta 
organizado pelas centrais sindicais e indicado pela plenária da Fasubra.  

A plenária nacional da Fasubra aprovou estado de greve para toda a 
base da Federação, e a nossa tarefa, assim como de todas as entidades 
sindicais dos técnicos-administrativos em educação das Ifes, é cons-
cientizar e mobilizar os professores e estudantes a seguirem conosco 
nesta luta em defesa da universidade pública e de todo o patrimônio 
do povo brasileiro, das nossas conquistas e contra as reformas que 
retiram direitos, do PLP 257 e da PEC 241, e por emprego e salário 
digno. Páginas 3, 4 e 5

Eleição para os órgãos colegiados
A categoria vai às urnas eleger seus representantes nos dias 27, 28 e 29 de setembro. Veja os locais de Votação na página 8

22 de setembro
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DOIS PONTOS

Mulheres de 173 países aprovam moção contra o golpe

Nota de falecimento
Com pesar informamos o falecimento do técnico-administrativo Luis 

Carlos Ferreira do Nascimento, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU), ocorrido no dia 6 de setembro. E no dia 8 de setembro, vítima de 
acidente de trânsito em serviço, a categoria perdeu o companheiro Carlos 
Alberto Lustosa, 57 anos, motorista do Museu Nacional. 

No dia 19 de setembro, às 11h, na Igreja São José (Rua Presidente 
Antônio Carlos s/nº, ao lado da Alerj), será celebrada a missa de seis 
meses pela morte do professor Adir Moyses Luis.  

CONHEÇA MAIS ALGUNS CONVENIADOS
 Casa Cruz – Desconto promocional. Rua Ramalho Ortigão, 26/2, no Largo de São 

Francisco, Centro do Rio. 
 Óticas HK – Atendimento em casa ou no trabalho. Tel.: 2409-9336 ou 9571-1151. 

Preços promocionais para sindicalizados e dependentes.
 Óticas Tijuquinha – Rua Padre Elias Gorayeb, 22-A/Loja B, Tijuca. Tel.: 2288-0699 ou 

7875-6167. Preços promocionais para sindicalizados e dependentes.
 Santa Mônica Centro Educacional – Ensino fundamental e médio nas unidades: Barra 

da Tijuca, Bento Ribeiro, Campo Grande, Cascadura, Freguesia, Ilha do Governador, 
Madureira, Mangueira, Maricá, Recreio, Santa Cruz e Seropédica. Desconto de 5% para o 
tuno da manhã e 10% para o turno da tarde.

 FISK – Inglês, espanhol, português e informática. Descontos de 10% a 30%.
 CCAA – Unidades franqueadas: Bangu, Botafogo, Campo Grande, Flamengo, Ilha do 

Governador e Haddock Lobo. Descontos: 30% no primeiro semestre e 10% nos demais 
períodos.

 Casa de danças Carlinhos de Jesus –  Desconto de 20% a 50% na matrícula. Rua da 
Passagem, 11 – Botafogo. Tel.: (21) 2541-6186 e 2542-4895.

 Academia dos Concursos – Avenida Presidente Vargas, 277, 2º andar – Centro. Tel.: 
(21) 2108-0300, oferece 20% de desconto.

 Quintessência – Desconto promocional em todas as filiais. Av. Guilherme Maxwell, 
538-A – Bonsucesso. Tel.: (21) 3868-6868 (matriz).

 Farmácia CEPE do Fundão (dentro do clube da Petrobras) – 10% em medicação de 
marca e 15% em genéricos; entrega no seu local de trabalho. Tel.:  (21) 2162-7072/, 
2290-8190/97930-9876.

 Pousada Mar e Terra – Rua da Alegria, 13, Tucuns/Búzios.
Tel.: (22) 2623-0051 (10% de desconto).

 Hotel-Fazenda Miguel Pereira – Avenida Laurita, 199, Vila Suíça. Tel.: (24) 2292-
0746. Tabela diferenciada para sindicalizados e dependentes.

 Instituto de Estudos da Complexidade – Diversos profissionais na área de Psicologia 
com preços promocionais para sindicalizados e dependentes. Rua Miguel Lemos, 
44/204 – Copacabana. Tel.: 2543-6064. Site: www.iecomplex.com.br; e-mail: contato@
iecomplex.com.br.

CONVÊNIOS DO SINTUFRJ GARANTEM DESCONTOS

Cassado o articulador do impeachment 
O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-

-RJ) teve seu mandato cassado na noite do dia 12 de setembro pelo 
placar de 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções. Eram necessários 
257 votos. Cunha foi abandonado por todos os “seus aliados”. Até o seu 
partido votou em peso pela cassação. Ele perdeu os direitos políticos 
e o foro privilegiado, podendo ser preso a qualquer momento por seu 
envolvimento na Operação Lava-Jato.

Eduardo Cunha é réu em três ações no STF. Em uma é acusado de ter 
recebido US$ 5 milhões em propina referente a um contrato do estaleiro 
Samsung Insdustries com a Petrobras. Na outra, responde pelo suposto 
recebimento e movimentação de propina em contas secretas na Suíça, 
cuja origem seria a compra, pela Petrobras, de um campo de petróleo 
em Benin, na África. O negócio teria rendido R$ 5,2 milhões para Cunha. 
Ele também é acusado de desvios nas obras do Porto Maravilha no Rio 
de Janeiro. Cunha em sua queda saiu atirando. Culpou o governo de 
Michel Temer e pode agora como ato de vingança delatar centenas de 
deputados, senadores e ministros, além do próprio Temer. 

Agora falta Temer
O placar da votação mostra que, além do prestígio corroído pelas 

mobilizações dos movimentos sociais, a base do governo golpista de 
Michel Temer, do mesmo partido de Cunha, já começa corroída pela 
corrupção que seria o argumento para sustentar o golpe, conforme 
apontou o presidente da CUT, Vagner Freitas.

“A queda do Cunha é o início do Fora, Temer e da quadrilha que 
cassou Dilma, uma presidenta honesta, para tomar o poder que jamais 
conseguiriam pelo voto popular. Cunha foi defenestrado pelos próprios 
aliados. A saída do homem forte do golpe, do parlamentar corrupto, com 
contas milionárias na Suíça, que costurou o impeachment é uma prova 
concreta de que precisamos de eleições diretas já e de uma verdadeira 
reforma política o mais urgente possível”, afirmou Freitas.

Reunidas no 13º Fórum da As-
sociação Mundial de Organização 
Feminista (AWID), mulheres de 
movimentos feministas, sociais 
e sindicais de 173 países apro-
varam moção de repúdio contra 
o golpe no Brasil. “Nosso mais 
veemente repúdio ao golpe político 
engendrado pela elite brasileira, 
por movimentos conservadores e 
mídia nacional que culminou na 
cassação da Sra. Dilma Rousseff, 
primeira mulher eleita Presidenta 
do Brasil por mais de 54 milhões 
de eleitores que optaram nas elei-
ções presidenciais de 2014 pela 

continuidade de um Governo do 
campo democrático-popular; 
golpe que fere de morte a demo-
cracia brasileira, e que também 
é uma ação machista contra as 
mulheres, já que no mundo in-
teiro o patriarcado e o machismo 
têm sido decisivos para evitar os 
avanços e o empoderamento das 
mulheres”, diz o texto. 

O Fórum da AWID foi realizado 
nos dias 10 e 11 de setembro, na 
Costa do Sauípe, na Bahia. Na mo-
ção, as mulheres afirmam ainda 
que “os agentes do golpe, através 
do Governo de Michel Temer, têm 

por objetivo implementar uma 
agenda conservadora e liberal, 
projeto impopular rechaçado 
pela maioria da população nas 
últimas quatro eleições, que tem 
como objetivo central a retirada 
e flexibilização de direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, 
duramente conquistados pelos 
trabalhadores e trabalhadoras, 
interrompendo, assim, a agenda 
positiva de inclusão social e dis-
tribuição de renda, implementada 
nos últimos 14 anos, que benefi-
ciaram as camadas mais pobres 
da população brasileira”.

Consulte sempre no site da entidade os serviços e 
empresas conveniados com o Sintufrj, como acade-
mias, autoescolas, clínicas de recuperação, colégios, 
salões de beleza, hotéis e serviços, entre outros, pois os 
sindicalizados contam com descontos e/ou promoções. 

Entre no site do Sintufrj (www.sintufrj.org.br) e 
na barra de opções no alto da página clique no link 
“Convênios”. 

A Agência Sanph Rio, o mais novo cre-
denciado, oferece os seguintes serviços: cuidadores 
qualificados, técnicos de enfermagem, nutricionistas, 
preparação de refeições, controle de sinais vitais, 
controle de medicações, avaliações com a família, 
relatórios mensais, higiene pessoal, fisioterapia e ser-
viço de folguista (babá). Telefones: (21) 3144 3631 e 
98593-7599; e-mail: agenciasanphirio@gmail.com.

Luis Carlos Ferreira do 
Nascimento

Carlos Alberto Lustosa

JORNAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES  
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PLENÁRIA NACIONAL

Os cerca de 200 delegados 
presentes à plenária nacional 
estatutária da Fasubra, realizada 
nos dias 9, 10 e 11 de setembro, 
aprovaram deflagração de estado 
de greve, com realização de assem-
bleias pelas bases para elaboração 
de calendário de lutas em conjunto 
com outros setores da educação 
federal, e a construção da greve 
geral de todas as categorias. Veja 
abaixo todas as resoluções.  

A plenária foi aberta com 
um debate sobre a jornada de 30 
horas semanais, no auditório 3 da 
Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade de Brasília (UnB). 
De acordo com pesquisa realizada 

Estado de greve é aprovado para toda a base da Fasubra

Jornada de lutas pelo Fora, 
Temer e rumo à greve geral:

1. Reafirmar a importância da 
participação da Fasubra e todas 
suas entidades filiadas nos eventos:

. Paralisação geral chamada 
pelas Centrais Sindicais no dia 
22/9 – com Atos nos estados.

. Participar da Paralisação 
Nacional de 24h no dia 29/9 – 
convocada pelos sindicatos dos 
metalúrgicos.

. Construir um Calendário de 
Lutas com o Fórum Nacional dos 
Servidores Federais (Fonasef), com 
atos unificados com categorias em 
campanha salarial (bancários, 
correios, petroleiros e metalúrgi-
cos), com objetivo de acumular 

Resoluções da plenária 
forças e experiências rumo à greve 
geral, e incorporar o movimento 
estudantil.

Construção da greve geral 
começando pela Educação:

1. Propor ao Andes, Sinasefe e 
entidades estudantis uma reunião 
da educação federal para discutir-
mos a possibilidade da greve do 
setor da educação federal para o 
mês de outubro.

2. Seguir fazendo o debate no 
Fonasef sobre a construção da 
Greve do Funcionalismo Federal, 
com eixos centrais focando na 
luta contra a PEC 241, PLP 257 
e projetos de leis que atacam os 
direitos dos trabalhadores e a 
soberania do país.

3. Seguir fazendo o debate e 
participando dos fóruns das Cen-
trais Sindicais para construção de 
paralisações nacionais e da greve 
geral.

4. Deflagrar imediato estado de 
greve na base da Federação, com 
assembleias periódicas que irão 
avaliar a construção do calendário 
proposto e a conjuntura.

5. Orientar os sindicatos da 
base da Fasubra a construir 
assembleias unificadas e criação 
de comitês, em conjunto com do-
centes e estudantes, para avaliação 
da conjuntura e diagnóstico orça-
mentário das instituições diante 
dos cortes e suas implicações nas 
políticas acadêmicas, administra-

tivas e de gestão de pessoas.
6. Orientar os sindicatos de 

base a priorizar o aprofunda-
mento do debate formativo com o 
conjunto da categoria acerca dos 
seguintes temas:

 PEC 241, PLP 257, reformas 
da Previdência e Trabalhista, 
cortes no orçamento das universi-
dades, projetos que comprometem 
o acesso à universidade, finan-
ciamento da Educação e Escola 
Sem Partido. 

Jornada de 30 horas:
A Fasubra, como representante, 

legal de todos os trabalhadores 
técnicos-administrativos em edu-
cação, delibera:

1. Unificar nacionalmente as 
lutas por “30 horas para todos” – 
com paralisações nacionais para 
pressionar as reitorias a usarem a 
discricionariedade prevista em lei 
e a autonomia universitária na 
defesa das “30 horas para todos”.

2. Promover reunião das as-
sessorias jurídicas com a finali-
dade de construir peças jurídicas 
e políticas que, fundamentadas 
em experiências como a do Cefet 
de Pelotas, garantam as “30 
horas para todos” e o direito de 
todos os técnicos-administrati-
vos em educação participarem 
de todas as atividades sindicais, 
principalmente paralisações e 
greves.

pela Fasubra nas 96 instituições 
federais de ensino superior (Ifes), 
em 40,63% delas não foi apro-
vada a implantação da redução 
da jornada; mas 33 institutos e 
24 universidades já funcionam 
em regime de 30 horas (59,37% 
das Ifes).   

Na avaliação da coordenadora-
-geral da Fasubra Leia Oliveira, os 
trabalhadores vivem a mais-valia 
do tempo. “Hoje eu produzo dez 
vezes mais e continuo ganhando 
o mesmo salário”, exemplificou. 
“Não queremos tão somente 
reduzir nossa jornada, mas princi-
palmente ampliar o atendimento 
(à população)”, concluiu. 

Desafio é mobilizar as bases 
O integrante do Departamento 

de Juventude do Sintufrj, Esteban 
Crescente, participou pela primei-
ra vez de uma plenária nacional 
da Fasubra. Ele afirmou que a 
experiência lhe proporcionou 
participar de um debate qualifi-
cado sobre o momento político 
difícil que o país atravessa com 
companheiros que já estão há 
muitos anos na luta. 

“Debatemos como realizar 
a construção de uma greve nas 
nossas bases, e foi unânime a 
posição de que esta greve tem que 
ser impulsionadora da luta para 
toda a comunidade acadêmica em 

defesa de direitos, além de agitar 
as massas e toda a classe traba-
lhadora”, disse o jovem militante.

Na avaliação de Esteban, 
embora haja divergências entre os 

campos políticos do movimento, o 
maior desafio é mobilizar a catego-
ria para as atividades nos estados e 
trazer os novos concursados para 
a luta. 
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É LUTA

Caravanas de todo o país   Manifestação 
pelo Fora, Temer 

e em defesa de 
direitos levou 

milhares de 
trabalhadores 
ao Congresso 
Nacional em 
dois dias de 

protestos em 
Brasília – 12 e 

13 de setembro 
–, e no dia 14, 
numa reunião 
ampliada das 

categorias 
dos servidores 

públicos, a 
construção da 

greve geral foi a 
pauta principal.

acampam em Brasília

Caravanas de todo 
o Brasil começaram 
a chegar a Brasília no 
início da manhã do 
dia 12. À noite, numa 
marcha iluminada 
por lanternas de led 
(simbolizando velas), 
cerca de dois mil téc-
nicos-administrativos 
em educação, com 
outras categorias do 
serviço público federal 
e estadual, integrantes 
dos movimentos so-
ciais e estudantis, ca-
minharam pelo Eixo 
Monumental exigindo 
Fora, Temer! Fora, 
Cunha!, e em defesa de 
direitos e da educação 
pública. 

Frente propõe paralisação nacional dia 22 

Defesa de direitos

Greve geral, porque não temos tempo a perder
No dia 14 pela manhã foi realizada a reunião ampliada dos servidores 

públicos federais e estaduais. A tenda na Esplanada dos Ministérios foi 
pequena para acomodar tantos participantes. Os técnicos-administrativos 
em educação de várias Ifes estavam lá. “Construção da greve geral” era 
a palavra de ordem. Dirigentes da Fasubra declararam que a entidade 
fecha com a proposta de greve geral já contra o ajuste fiscal, a reforma 
da Previdência, a reforma trabalhista, as privatizações, a terceirização 
e o corte de orçamentos para as universidades.

“Nós estamos dispostos a iniciar greve geral pelo campo da Educação. 
Sabemos das dificuldades de mobilização, entendemos que cada entidade 

tem seu tempo, mas também entendemos que não temos mais tempo a 
perder. Por isso, no dia 21, na reunião com o ministro golpista do MEC 
diremos que acabem com os cortes na Educação. O último corte foi de 
40%. Estamos voltando à Era FHC, em que não havia dinheiro para 
custeio”, disse a coordenadora-geral da Fasubra Leia Oliveira.  

Leia informou que a Fasubra acatou a sugestão dos companheiros do 
Andes de organizar nas universidades comitês unificados de estudantes, 
professores e técnicos-administrativos em educação. “Vamos construir uma 
grande assembleia universitária dentro das universidades dizendo ao gover-
no Temer golpista que fascistas não governarão!”, antecipou a dirigente. 

Em reunião no dia 12, com a participação de mais de cem representan-
tes de movimentos populares e correntes partidárias, CUT, CTB e diversos 
sindicatos de base, a Frente Brasil Popular propôs a organização de uma 
paralisação nacional no dia 22 de setembro, para responder aos ataques do 
governo golpista ao Estado brasileiro e aos direitos sociais da população. 
Este dia de luta unificado será mais um passo rumo à greve geral.  

 “Essa é a hora de darmos uma demonstração de força e barrarmos 
o plano neoliberal dos golpistas, que querem jogar todo o peso da crise 

sobre as costas da classe trabalhadora retirando direitos”, sinaliza a 
convocatória, que lembra os planos em curso do governo Michel Temer, 
como o aumento da jornada de trabalho para 12 horas diárias; fim das 
férias, do 13º salário e da CLT e privatização da Previdência, entre outros 
direitos consagrados na Constituição de 1988.

Categoria na UFRJ vai decidir pela adesão à paralisação com atos na 
assembleia, terça-feira, dia 20, às 10h, no hall da Reitoria. A luta pela 
garantia dos nossos direitos, companheiros, só está começando.

A marcha iluminada refletia os cartazes e bandeiras dos mani-
festantes, e, do alto dos três trios elétricos, representantes da Fasubra 
e das centrais sindicais explicavam para a população, no trajeto até 
o Congresso Nacional, por que o corrupto deputado do PMDB e ex-
-presidente da Câmara Federal tinha que ser cassado (o que ocorreu 
na noite do dia 12), as razões pelas quais se lutava contra os ataques 
do governo golpista aos serviços públicos e ao funcionalismo (contra 
o PLP 257/16 e a PEC 241/16, que limita despesas com políticas pú-
blicas por 20 anos), a reforma da Previdência Social, as privatizações 

e em defesa de salários, direitos e emprego.
No dia 13, os trabalhadores públicos federais e estaduais ocu-

param novamente as ruas da capital federal. Os caravaneiros se 
concentraram na tenda localizada na Esplanada dos Ministérios, 
seguindo até o Congresso Nacional. Após a queda de Eduardo 
Cunha, servidores e movimentos sociais e estudantis se reuniram 
em mais uma manifestação pelo Fora, Temer e contra a retirada 
de direitos. Em frente ao Ministério da Fazenda os manifestantes 
realizaram mais um ato. 

Fotos: Renan Silva
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É LUTA

Caravanas de todo o país   acampam em Brasília

Rio faz escracho na porta do ‘Globo’
Os protestos contra o governo golpista de Michel 

Temer e o principal veículo de comunicação que apoiou 
o golpe contra a democracia – as Organizações Globo 
– crescem a cada dia. Na quarta-feira, dia 14, foi a vez 
do Rio de Janeiro. O escracho – é assim que está sendo 
chamado o ato nas portas das Organizações Globo – foi 
promovido pela Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem 
Medo e Frente da Esquerda Socialista. A concentração 
foi no final da tarde na Central do Brasil, com passeata 
até o prédio de O Globo, na Rua Irineu Marinho.  

Os representantes dos movimentos falaram durante 
uma hora e meia na Central do Brasil, denunciando 
o governo ilegítimo de Temer e criticando a impren-
sa golpista. Às 19h, saíram em passeata, entoando 
palavras de ordem, até o prédio do jornal: “1, 2, 3, 4, 
5 mil ou cai o Michel Temer ou paramos o Brasil”; 
“Temer jamais, eu estou nas ruas por direitos sociais”; 
“A verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura, 
e ainda apoia”.

Na porta da empresa, queimaram jornais, picha-
ram o chão e colaram cartazes com os dizeres “Globo 
Golpista” nas paredes, ao som de “Aqui está o povo 

sem medo, sem medo, sem medo de lutar”. Os 
estudantes da UFRJ foram uma força durante toda 
a manifestação. Ao final do ato, por volta das 20h, 
os movimentos convocaram para a paralisação 
nacional dia 22 de setembro. “Hoje estamos aqui 
e dia 22 vamos parar o Brasil”, anunciou Vítor, da 
Frente Povo Sem Medo. 

A empresa Globo, que pratica o monopólio dos 
meios de comunicação, há décadas manipula a 
informação a favor dos donos do poder e do capital. 
A Globo tem adotado uma conduta de sabotagem 
permanente aos governos de esquerda. As Organiza-
ções Globo estiveram ao lado de todos os governos de 
direita e tiveram                       participação decisiva 
no apoio ao golpe civil-militar de 1964. Após o fim 
da ditadura, a família Marinho alinhou-se no apoio 
à implantação do neoliberalismo, apresentando-o 
como a única forma possível de organização da so-
ciedade. As greves são apresentadas sempre do ponto 
de vista dos patrões, como transtorno ou bagunça. 
Os movimentos são caluniados e a violência policial 
raramente aparece nos seus noticiários. 

Fotos: Renan Silva
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IV SINTAE

Mais trabalhos e menos público nas apresentações  
Este ano, o Sintae foi aberto à participação de outras Ifes, mas faltou divulgação  

Fotos: Renan Silva

O SUPERINTENDENTE da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), Agnaldo Fernandes, o reitor da 
UFRJ, Roberto Leher, e a coordenadora do Sintufrj Marli Rodrigues

TERESA Carneiro, Reinaldo Pereira, Daniele Fialho e Caio Lurdes

O IV Seminário de Integração 
dos Técnicos-Administrati-
vos em Educação da UFRJ 

(Sintae), realizado entre os dias 12 
e 16 de setembro, no auditório do 
Centro Cultural Horácio Macedo 
(CCMN), viveu um paradoxo. 
Embora o público na abertura 
do evento tenha sido bem inferior 
ao das edições anteriores, houve 
recorde de inscrições de trabalhos, 
inclusive de servidores de institui-
ções federais de ensino superior de 
outros estados.

Entre os 125 trabalhos ins-
critos constavam os de técnicos-
-administrativos em educação 
da Universidade Rural, UniRio, 
UFF, Cefet-RJ, Universidade do 
Estado da Bahia, Universidade 
Federal do Recôncavo Baiano, 
Universidade Federal do Oeste 
da Bahia, Universidade Federal 
do Paraná, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Universidade 
Federal de Alfenas, Universidade 
Federal de Goiás e dos institutos 
federais de Santa Catarina, Acre, 
Paraíba, entre outras Ifes. 

Troca de conhecimento
O propósito do seminário é 

difundir e compartilhar o co-
nhecimento técnico-científico 
e as experiências profissionais 
e sociais dos técnicos-adminis-
trativos em educação. Conforme 
lembrou o superintendente da 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), 
Agnaldo Fernandes, a abertura 
do evento para profissionais de 
outras instituições do país foi 
uma ousadia da PR-4 objetivan-
do favorecer ainda mais a troca 
de experiências e saberes entre 
a categoria. Este ano, o Sintae 
foi organizado pelas equipes 
coordenadas por Gustavo Cravo 
e Patrícia Vieira. 

A coordenadora de Políticas 
Sociais do Sintufrj, Marli Rodri-
gues, participou da mesa de aber-
tura. De acordo com a dirigente 
sindical, num momento em que 
os direitos dos servidores estão 
sendo atacados pelo governo 
golpista de Michel Temer, é muito 
importante que a Reitoria da 
UFRJ mostre o trabalho realizado 
pelos técnicos-administrativos 
em educação. 

“O Sintae é um espaço onde 
podemos mostrar tudo o que 
tem sido feito (na universida-
de), assim como também nos-
sas experiências”, disse Marli, 
acrescentando que “o momento 
exige que a categoria faça algo 
em conjunto, pois não podemos 
permitir que governo algum 
destrua as universidades e os 
serviços públicos.”

Diversidade
O reitor Roberto Leher desta-

cou a importância da realização 
do Sintae no momento em que 
o serviço público brasileiro está 
sendo confrontado com uma 
racionalidade que propõe um 
funcionamento gerencial pare-
cido com o de uma empresa, e 
que não contempla o fazer uni-
versitário. Ele também chamou a 
atenção dos presentes na abertura 
do evento para a diversidade de 
áreas em que atuam os técnicos-
-administrativos em educação, 
e reconheceu que “nós mesmos 
não conseguimos aproveitar o que 
está sendo feito em termos de boas 
práticas para o serviço público no 
cotidiano da nossa universidade”. 

A expectativa, segundo o 
reitor, é que este Sintae tenha 
desdobramentos e que “o conhe-
cimento que pulsou dos diversos 
trabalhos e das participações 
sirva para melhorar o funcio-
namento do nosso governo”. 
O mesmo retorno ele espera 
do congresso universitário, 
que, informou, começará a ser 
organizado ainda este ano. “O 
congresso possibilitará uma 
avaliação mais profunda das 
relações de poder interno na 
universidade e sobre os desa-
fios que estaremos instados a 
enfrentar no momento difícil da 
vida política e social do país”.

A divulgação do conhecimento 
em publicações eletrônicas foi tema 
da mesa que se seguiu à abertura, 
ainda na manhã do dia 12, no au-
ditório Horácio Macedo (Roxinho), 
mediada por Teresa Carneiro (Ufes), 
representante da Capes na área de 
Administração e membro da Coorde-
nação Nacional do Programa de Mes-
trado Profissional em Administração 
Pública em Rede Nacional (Profiap).

O técnico-administrativo Rei-
naldo Pereira, da Universidade de 
Integração de Lusofonia Afro-Bra-
sileira (Unilab), apresentou o livro 
digital Gestão pública: a visão 
dos técnicos-administrativos das 
universidades públicas e institu-
tos federais (GPTAE), que já está 
na terceira edição, uma produção 
que reúne voluntários de todo  o 
país. (Saiba mais sobre o livro e o 
trabalho do grupo pelo endereço 
eletrônico https://taepublicaarti-
goselivros.wordpress.com/.)

Daniele Fialho e Caio Lurdes, da 
UFRJ, apresentaram revista Práticas 
em Gestão Pública Universitária 
(PGPU), periódico eletrônico da 

Ferramentas de difusão de conhecimento

PR-4 que tem o propósito de com-
partilhar o conhecimento técnico-
-científico, as vivências e as inovações 
na área de Gestão Pública Univer-
sitária de técnicos-administrativos 
em educação ativos e aposentados, 
gestores, pesquisadores, docentes e 
discentes de instituições públicas de 
ensino superior de todo o país. 

A revista foi anunciada no 

Sintae de 2015, já constituiu sua 
comissão científica e está aberta à 
submissão de trabalhos, que devem 
ser enviados até o dia 1º de outubro, 
para a edição de lançamento.

Desafios para 
os organizadores 
Gustavo Cravo, da comissão 

de organização, explicou que fez 

ampla divulgação por cartazes, e-
-mail e pela rede interna para todas 
as unidades, mas reconhece que 
ainda há desafios a cumprir, como 
a concretização de uma comissão 
de mobilização que sensibilize a 
categoria para a importância do 
evento. Ele disse que trabalha com 
um grupo pequeno e que também é 
responsável pela revista eletrônica.

PÚBLICO no auditório Horácio Macedo na abertura do seminário
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IV SINTAE

Dois trabalhos se destaca-
ram, entre os inscritos no 
IV Sintae, pela proposta de 

promoção da saúde do trabalhador 
através de projetos integrados e 
convênios com o Espaço Saúde 
Sintufrj e o Instituto de Nutrição 
Josué de Castro. Um foi o “Agita 
CT”, tema da apresentação oral 
de Paulo César de Castro Paiva, 
e o outro o “Projeto Saúde na 
Medida Certa 2015: promoção da 
alimentação saudável e estímulo 
à prática de atividades físicas em 
trabalhadores da UFRJ”, pôster 
apresentado por Vanessa Chaia 
Kaippert. 

Entre os coautores dos projetos 
está Carla Nascimento, coordena-
dora-administrativa do Espaço 
Saúde Sintufrj. As apresentações 
foram na quinta-feira, dia 15.

 
“Agita CT”
Paulo César, da Pró-Reitoria 

de Pessoal (PR-4), realizou seu 
trabalho em coautoria com Ana 
Mallet, Carla do Nascimento, 
Maísa Cruz Martins e Josete dos 
Santos. “Sedentarismo e hábitos 
alimentares inadequados são con-
siderados potenciais de risco para 
o desenvolvimento do sobrepeso 
e da obesidade e, em consequ-
ência, o surgimento de doenças 
cardiovasculares. O estímulo à 
prática de atividades físicas e a 
mudanças de hábitos alimentares 
são fundamentais para a preven-
ção deste quadro”, propõem os 
responsáveis pelo projeto “Agita 
CT”, cujo objetivo é estimular, por 
meio de metodologias educativas 
e de intervenção, a prática de 
atividade física no ambiente de 
trabalho, a alimentação saudável 
e a integração entre servidores, 
alunos e terceirizados da UFRJ. 

O projeto foi iniciado em mar-
ço de 2016 e tem como estratégia a 
realização de oficinas de promoção 
em saúde realizadas por equipe 
multidisciplinar com a utilização 
de programas da Coordenação de 
Políticas de Saúde do Trabalhador 
(CPST), do Instituto de Nutrição 
Josué de Castro e do Espaço Saúde 
Sintufrj, e com o apoio da Decania 
do Centro de Tecnologia (CT) e 
suas unidades. 

Saúde na Medida Certa
Vanessa Kaippert, do Insti-

tuto de Nutrição, elaborou, em 
coautoria com Ana Luísa Kremer 
Faller, Carla Nascimento, Eliane 
Fialho de Oliveira e Marcelly 
Cunha Oliveira dos Santos Lopes, 
o trabalho apresentado em forma 
de pôster, em que divulga os prin-
cipais resultados da edição 2015 
do projeto Saúde na Medida Certa, 
os quais demonstram o sucesso da 
iniciativa.

Espaço Saúde Sintufrj apresenta projetos em parceria 

O projeto desenvolvido pelo 
Instituto de Nutrição Josué de Castro 
e pelo Espaço Saúde Sintufrj oferece 
aos servidores um programa de 
exercícios físicos e aconselhamento 
nutricional durante o período de 
quatro meses, visando à promoção 
da saúde, à melhoria da qualidade 
de vida e à prevenção de doenças 
crônicas. O projeto inclui competi-

ções para estimular a adesão.
Durante o desenvolvimento do 

projeto foram realizadas consultas 
nutricionais e atividades coletivas 
de promoção de alimentação 
saudável. Os participantes foram 
orientados a seguir um programa 
de exercícios aeróbicos e de força 
por no mínimo três vezes na se-
mana. Também foram realizadas 

Alice Fontes Ferreira, da Univer-
sidade do Estado da Bahia (Uneb), 
apresentou o trabalho “Difusão do 
conhecimento na Universidade do 
Estado da Bahia: uma proposta de 
implantação do repositório institu-
cional”, fruto de seu mestrado com 
eixo temático em informação. Para 
ela, o Sintae é um momento de im-
portante valorização dos técnicos-
-administrativos, de encontro, de 
troca de experiências. Mas, princi-
palmente, de valorização da experi-
ência dos técnicos-administrativos.  
“A Uneb realiza um encontro de 
técnicos da instituição, mas não 
há troca entre eles, e o formato 
não é o que desejamos. Acontece 
uma palestra onde os técnicos são 
ouvintes de docentes. Mas é um 
começo”, disse ela.

atividades de caminhada e corrida. 
O projeto é iniciado e finaliza-

do com os participantes passando 
por avaliações nutricionais e 
exames bioquímicos. Em 2015, os 
pesquisadores constataram que a 
média de perda de peso dos parti-
cipantes foi de 1,8 kg. Os servidores 
que tiveram os melhores resultados 
apresentaram perdas de 5,9 kg, 

10,3 kg e 2,8 kg. “Considerando os 
valores médios, foram observadas 
reduções significativas do índice 
de massa corporal, perímetro 
da cintura, gordura corporal, 
hemoglobina glicada e aumento 
significativo de massa muscular”, 
revelou o estudo sobre todos esses 
indicadores relacionados à melho-
ra da saúde do trabalhador. 

Troca de conhecimentos e experiências 

Boicote das chefias  
“É sempre uma iniciativa 

muito importante dentro do serviço 
público. Normalmente ficamos 
com o conhecimento que circula 
entre nós, entre os pares”, disse 
Marilda Bottino, relações públicas 
do Cefet-RJ, que apresentou o traba-
lho “Sensemaking organizacional 
nas relações do público com seu 
ambiente”. “Muitas vezes o técnico 
não está aqui porque seu chefe é 
um docente. Há docentes que têm 
uma visão de gestão muito boa; 
outros, nem tanto. Muitas vezes o 
chefe imediato não faz nem questão 
de passar a informações sobre o 
seminário para o pessoal. Por isso 
talvez esteja esvaziado. Tinham que 
abrir (o Sintae) também para os que 
ocupam cargos de gestão”, disse.

Mais qualificação  
Jorge Carlos, do Núcleo de 

Educação a Distância do Centro 
de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN), que parti-
cipou como ouvinte, ressaltou 
a relevância do evento: “Estão 
divulgando os trabalhos que 
estão sendo feitos dentro de cada 
área. É uma questão de amadu-
recimento. Primeiro, porque a 
apresentação de trabalhos é 
muito importante; segundo, 
porque estamos em uma época 
totalmente diferente de anos 
atrás. Hoje, estou saindo da 
UFRJ, mas há 10, 20 anos, não 
era assim. A cada ano, os fun-
cionários que estão ingressando 
estão com uma qualificação 
cada vez maior”. 

Chefias atrapalham
Patrícia Vieira, também da 

comissão, apontou as chefias, que 
muitas vezes não liberam os fun-
cionários, como uma das barreiras 
para a participação da categoria ao 
Sintae, embora, segundo ela, a PR-4 
tenha garantido a emissão de um 
comprovante de comparecimento. 
“Pedimos a todos que nos ajudem 
na próxima edição pelo boca a boca 
e pelas redes sociais”, apelou.

“Quem ela 
pensa que é...”
“Sou técnica em assuntos edu-

cacionais e fico muito feliz de estar 
aqui. Mas, ao mesmo tempo, me dá 
uma certa tristeza de ver o auditório 
vazio. O Sintae surgiu como uma 
ideia importante de valorização da 
categoria, mas acho que faltam for-
mas de dar desdobramentos. Vamos 
apresentar trabalhos a semana toda, 
mas sinto falta de uma plenária em 
que se possa reunir o que discutimos 
nestes dias e encaminhar em forma 
de avanços. Também fico preocupada, 
porque a divulgação do Sintae não 
chegou de forma oficial como evento 
da universidade”, apontou Joana de 
Angelis, que apresentou o trabalho 
“Quem ela pensa que é...”, sobre a 
ocupação e ampliação do espaço 
profissional dos técnicos em assuntos 
educacionais  na UFRJ.

ALICE Fontes Ferreira

PAULO César de Castro Paiva VANESSA Kaippert

MARILDA Bottino JORGE Carlos

Fotos: Renan Silva

 

         



ÚLTIMA PÁGINA

Nº Seção Unidade ou Setor Horário Local

1

ADM-01
(Gabinete do 
Reitor - PR-1, 
PR-2 e PR-3)

Reitoria

9h - 17h �all da �eitoria

Gabinete do Reitor
Gabinete dos Pró-Reitores
SOC
Procuradoria Geral
CPPD
Auditoria Interna
Ouvidoria
Parque Tecnológico
SUPERTIC
Sup. Geral de Graduação
Divisão de Ensino
Divisão de Diplomas
Div. de Assistência ao Estudante
Divisão de Saúde do Estudante
Div. de Incl. Acessibilidade. 
Ass. Comunitários
Gab. do Sup. de Políticas Estud.
Asses. Espec. de Polít. Estudantis
Coord. de Ativ. Gerenciais e Adm
Sup. de Atividades Fora da Sede
Div. de Integração Acadêmica
Sup. Geral para Graduados e Pesq.
Div. de Ensino da Pós-Graduação
Divisão de Pesquisa
Divisão de Intercâmbio
Div. de Acompanhamento Financ.
Div. de Coord. Execução e Pesq.
Agência UFRJ de Inovação
Sup. Geral de Adm e Finanças
Sup. Geral de Plan. e Desenvolv.
Div. de Plan. Orç. e Gestão 
Div. Gestão Orçamentária
Divisão de Gestão Patrimonial
Div. Gestão de Téc. de Informação
Gab. da Pró-Reitoria de Gestão
e Governança
Superintendência de Governança
Sup. de Tec. da Infor. e Comunicação
Superintendência de Gestão

3
ADM-02 (PR-4, 
PR-5 e PR-6)

CLA-01

Gabinete da PR-4

9h - 17h �all da �eitoria

Divisão de Pessoal
Protocolo da PR-4
Divisão de Desenv. de Pessoal
Coordenação de Gest. de Pessoal
Subcoordenação de Legislação
Sub. de Remuneração e Benefícios
Serviço de Divulgação e Comunicação
Coordenação de Política de Pessoal
Sub. de Formação Profissional
Seção de Avaliação de Desempenho
Seção de Processos de Capacitação
Sub. de Seleção e Admissão
Sub. de Dimensionamento e Alocação
Subcoordenação de Cadastro
Subcoordenação de Publicações
Sub. de Demandas Judiciais
Sup. Geral Extensão
Div. de Atividades Gerenciais
Divisão de Cultura
Div. de Integ. Universidade Comunidade
Divisão de Educação
Divisão de Eventos
Superintendência de Pessoal
CLA
FAU
ESCOLA DE BELAS ARTES
IPPUR

4 ADM-03 ALOJAMENTO 9h - 17h Alojamento
5 ADM-04 EEI 9h - 17h EEI

6 ADM-05
Coordenação de Políticas de Saúde

9h - 17h CPST
Coordenação de Políticas de Saúde

7 ADM-06

ETU

7h - 16h
27/9 e 28/9: 

Prefeitura Universitária
29/9: DISEG

Div. de Planejamento e Orçamento
Coordenação Técnica de Obras
Coordenação de Projetos
Preservação de Imóveis Tombados
Divisão de Ativ. Gerenciais
Gabinete do ETU
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
Coordenação de Planejamento e Adm.
Assessoria de Recursos Humanos
Div. de Desenho Industrial
Divisão de Transporte Público
Coordenação de Empr. Estratégico
Infraestrutura Urbana
Coordenação de Segurança
Coord. de Operações Urbanas
Divisão de Limpeza Urbana
Assessoria de Projetos
Instituto de Saúde Coletiva
Divisão de Manutenção Urbana

8 PV

Subprefeitura dos Campi Externos

8h - 19h
27/9 e 28/9: 

Decania CFCH
29/9: DISEG/PV

Coordenação do Centro da Cidade
CFCH
NEPPDH
Instituto de Psicologia
Faculdade de Educação
ECO
Escola de Serviço Social
CCJE - Decania
Inst. de Economia
FACC
Biblioteca Central

9 CCMN-01

CCMN

10h - 18h CCMN
Coord. Acesso aos Cursos de Graduação
Divisão de Registro de Estudantes
Instituto de Geociências
NCE

10 CCMN-02 VALONGO 27/9:  
9h - 17h Valongo

11 CLA-02 ESC. MÚSICA 9h - 17h 27/9: ED VENTURA 
28/9: PRINCIPAL

12 CLA-03 FAC. LETRAS 9h - 17h Letras

13 CFCH-01 Instituto de História
10h - 17h IFCS

IFCS
14 CFCH-02 CAP 9h -17h CAP
15 CCJE-01 FND 10h - 17h FND
16 CCJE-02 COPPEAD 9h - 17h COPPEAD

17 CCS-01
CCS

9h - 17h Bloco KCentro Nac. de Biol. Estrut. e Bioimagem
Instituto de Nutrição

18 CCS-02

INSTITUTO DE BIOFÍSICA

9h - 17h Bloco L
INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA
IPPN
BIOQUÍMICA MÉDICA
INSTITUTO DE BIOMÉDICAS

19 CCS-03
Biologia 

8h - 19h Bloco AFarmácia
Nutes

20 CCS-04 Odontologia 9h - 17h Odonto

21 CCS-05
EEAN

7h - 17h HESFA
HESFA

22 CCS-06 Ginecologia 8h - 14h Ginecologia
23 CCS-07 Neurologia 7h - 20h Neurologia
24 CCS-08 IPUB 7h - 20h IPUB
25 CCS-09 IPPMG 7h - 20h IPPMG
26 CCS-10 EEFD 10h - 18h EEFD
27 CCS-11 MAT. ESCOLA 7h - 20h MAT. ESCOLA

28 CCS-12
Faculdade de Medicina

 7h - 20h Subsolo HUCFFIDT
Instituto do Coração

29 CCS-13
Hospital Universitário

 7h - 20h Subsolo HUCFF
Divisão de Enfermagem

30 CCS-14

Divisão Médica

7h - 20h HU SUBSOLO

Coord. de Processamento de dados
Coord. de Atividades Educacionais
Divisão de Apoio Assistencial
Divisão de Saúde da Comunidade
Divisão de RH
Divisão de Atividades Gerenciais
Divisão de Engenharia
Divisão de Finanças

31
CCS-15 
Macaé

Setor de Pessoal

9h - 17h 27/9: POLO 
28/9: NUPEM

NUPEM
Subprefeitura do Campus de Macaé
Polo de Pessoal fora da Sede
Campus de Macaé
Colegiado de Ensino de Graduação
Setor de Administração

32 CT-01/ CCMN-03

Centro de Tecnologia

9h -17h Bloco A CT

Escola Politécnica
Núcleo Interdiscipl. p/ Desenvolv. Social
MATEMÁTICA
Instituto de Física
Instituto de Química

33 CT-02 Escola de Química 9h - 17h Bloco E CT

34 CT-03
COPPE

9h - 17h Bloco H
IMA

35 FCC-01 FCC/CBAE 9h - 17h FCC

36 FCC-02 Museu/Horto 9h - 17h 27/9: Museu Nacional 
28/9: Horto

37 Casa da Ciência - 29/9 
13h - 16h Casa da Ciência

38 Divisão Gráfica - 29/9
 9h - 12h Gráfica

39 Xerém
Setor de Pessoal

9h - 17h 29/9:  XerémCampus de Xerém
Setor de Administração

40 APOSENTADOS Aposentados 9h - 17h Hall do HUCFF

Atenção: no dia 29, somente votarão os trabalhadores plantonistas, campus Xerém, Casa da Ciência e Divisão Gráfica.

Local de votação para representantes técnico-administrativos aos órgãos colegiados da UFRJ (Consuni, CEG e CEPG) 
Eleição nos dias 27, 28 e 29 de setembro

Nº Seção Unidade ou Setor Horário Local
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