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Reunião geral dos aposentados 
Será realizada terça-feira, dia 27, às 10h, no Espaço Cultural do Sintufrj. Pauta: retirada de direitos pelo governo 

golpista de Michel Temer (PEC 241/16 e PLP 257/16), defesa de conquistas e reposicionamento no PCCTAE.  

Trabalhadores nas ruas por direitos 
Assembleia comunitária da UFRJ deflagra construção da greve geral da Educação. Páginas 4 e 5 

Começa terça, 27, a eleição para os órgãos colegiados  
Página 3

Ato na Candelária, no Centro do Rio
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Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) 
assumiu a liderança no 

Ranking Universitário da Fo-
lha (RUF), do jornal Folha de 
S.Paulo, instituído há cinco 
anos.  Foram avaliadas 195 uni-
versidades nos quesitos pesquisa, 
mercado, ensino, inovação e 
internacionalização. As cinco 
melhores universidades são 
públicas: UFRJ, USP, Unicamp, 
UFMG e UFRGS.

A USP liderava o ranking, e 
entre as razões para a mudança 
de posição da UFRJ estão: o cres-
cimento da área de petróleo na 
última década e a diversificação 
no perfil do aluno. O avanço foi 
causado por uma alta no Enade 
(Exame Federal do Ensino Supe-
rior), principalmente em cursos 
de engenharia e licenciatura. 
Já a alta da área de engenharia 
tem ligação com o crescimento 

DOIS PONTOS

A UFRJ realiza no dia 6 de 
outubro, na Cidade Universitária, 
a segunda edição da Conferência 
Anual Orientada à Segurança 
(CAOS), evento promovido pela Di-
retoria de Segurança da Informação 
da universidade. Inscrições pelo site 
www.caos.ufrj.br/participantes até 
o dia 29 de setembro, com direito 
a certificado. 

UFRJ é a melhor do Brasil
geral desta área na universidade 
a partir da descoberta do pré-sal, 
em 2006.

Alto nível, mas 
falta de dinheiro 
preocupa
Os problemas no 

setor de óleo e gás no 
país – área em que 
a universidade se 
destaca – e os cortes 
de verbas para a ins-
tituição, porém, são 
desafios para que a 
UFRJ mantenha essa 
liderança nos próximos 
anos.  O reitor Roberto 
Leher enaltece os ganhos, mas 
apresenta sua preocupação em 
relação aos cortes e à redução 
das verbas da universidade.

“Estamos fortemente vin-
culados a redes internacionais 
de pesquisas. Grandes físicos 

brasileiros passaram pela UFRJ. 
Temos conhecimento acumu-
lado em letras e literatura. 
Vários membros da Associação 
Brasileira de Letras (ABL) foram 

professores aqui. Sem contar a 
nossa larga experiência em es-
tudos antropológicos”, ressalta 

o reitor Roberto Leher.
Ele lembrou que na área 

de pesquisa em energia a 
Coppe foi responsável por 
um “trabalho visioná-
rio” nos anos de 1960, 

em articulação com 
a Petrobras. O reitor 
destaca ainda o prota-

gonismo em biociência, 
além das importantes 
contribuições na arte e 

na cultura.
Mas os cortes de verbas 

são um obstáculo. “A universida-
de está pulsando, ativa na produção 
de conhecimento, mas temos pre-
ocupações com o orçamento que 
criam um ponto de interrogação 
angustiante”, observa Leher. “Sabe-
mos que existe uma situação grave 
no país, mas a pior forma de fazer 

gestão em uma crise é desmontar 
os pilares do futuro”, reflete o reitor.

A universidade não tem 
conseguido encontrar saídas 
para demandas em pesquisas 
básicas e aplicadas nos hospi-
tais, vive em déficit para poder 
honrar contratos para serviços 
de manutenção, e a cada ano se 
vê entre a cruz e a caldeirinha 
para manter toda a sua estrutu-
ra acadêmica e o pilar ensino, 
pesquisa e extensão. Desde 2013  
o orçamento da UFRJ para cus-
teio e investimentos foi reduzido 
em cerca de 40%. 

Os cortes também afetaram a 
verba para assistência estudantil, 
que hoje é mais do que necessá-
ria, pois o perfil do estudante – 
com as cotas e o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) – mu-
dou. O número de alunos de fora 
do Rio, por exemplo, cresceu de 
1% para 20%.

A

Ópera infantil ‘João e Maria’ estreia 12 de outubro
Na semana do Dia das Crian-

ças, os projetos Ópera na UFRJ e 
A Escola vai à Ópera apresentam 
o clássico da ópera infantil João 
e Maria (Hänsel e Gretel), do 
compositor alemão Engelbert 
Humperdinck. Com estreia no dia 
12 de outubro, serão realizadas 
cinco récitas gratuitas no Salão 
Leopoldo Miguez da Escola de 

Música, sendo duas exclusivas 
para alunos de escolas públicas e 
particulares.

Com direção cênica de Ales-
sandra Vannucci e direção mu-
sical de Andrea Adour, a ópera é 
interpretada por um elenco de 
talentosos estudantes de canto da 
Escola, acompanhados por mais 
de 40 crianças do Coral Infantil 

da UFRJ, sob a regência de Maria 
José Chevitarese, e pela Orquestra 
Sinfônica da UFRJ, sob a regência 
de Ernani Aguiar e Vilane Trinda-
de. É uma grande realização das 
Escolas de Música, Belas Artes e 
Comunicação/Direção Teatral que 
envolve mais de 90 discentes, do-
centes e técnicos-administrativos.

Com duração de 80 minu-

tos, e cantada em português, 
para melhor atender o público 
infantojuvenil, toda a ação se 
passa em torno de João e Maria, 
protagonistas que agradam a 
crianças – e adultos – de todo 
o mundo porque são indefesos e 
inocentes, mas ao mesmo tempo 
espertos e corajosos, capazes de 
enfrentar qualquer adversidade 

ou desafio. Clássico conto infan-
til dos Irmãos Grimm.

Desde sua estreia em 1983, 
sob a regência de Richard 
Strauss, João e Maria tem sido 
um grande sucesso de público, 
com sua temática que transita 
entre infância e maturidade, 
ingenuidade e esperteza, medo 
e coragem, conto de fadas e 
realidade de miséria e fome, 
e sua musicalidade combina 
cantigas infantis e orquestra-
ção sofisticada influenciada 
por Wagner. E tudo começou 
com uma iniciativa de Adelheid 
Wette, irmã do compositor, que 
encomendou a ele algumas 
canções para acompanhar sua 
adaptação teatral dessa famosa 
história. Conforme o trabalho 
foi se desenvolvendo, o tema foi 
ultrapassando os limites de uma 
peça infantil até se converter na 
mais bem-sucedida ópera com 
temática infantil. 

Conferência sobre segurança da informação
A Associação dos Trabalhado-

res Terceirizados da UFRJ (Attufrj) 
está recebendo alimentos não 
perecíveis para serem doados aos 
terceirizados da UFRJ-Macaé, 
que há mais de dois meses não 
recebem salários, tíquete-refeição 
e vale-transporte. Quem quiser 
ajudar pode entregar suas doações 
na sede do Sintufrj. 

Consta da programação pales-
tras de especialistas destinadas a 
todo tipo de público (profissional 
da área ou não) sobre temas 
como “Prevenção e tratamento 
de incidentes”, “Privacidade”, 
“Segurança e crimes digitais” e 
“Criptografia e comportamento 
nas redes sociais”. A Conferência 
será realizada das 9h às 17h, no 

auditório Horácio Macedo (Roxi-
nho), no CCMN. 

Objetivos 
A iniciativa visa estimular deba-

tes sobre a segurança da informação 
e conscientizar a população a respei-
to da importância deste tema nos 
dias atuais. Segundo a Diretoria de 
Segurança da Informação da UFRJ, o 

Brasil é um dos países que mais sofre 
ataques de segurança diariamente, 
principalmente os cibernéticos. 

A expectativa dos organiza-
dores é que mais de 400 pessoas 
participem da CAOS este ano, entre 
estudantes, professores e profissio-
nais de diversas áreas. O evento 
será transmitido pela WebTV da 
Universidade.    

SOS terceirizados 
de Macaé
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ELEIÇÃO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Começa terça-feira, 27, e prossegue na quarta-feira, 28, e na quinta-feira, 29, a eleição para represen-
tantes técnico-administrativos aos três colegiados superiores da UFRJ: Conselho Universitário (Consuni), 
Conselho de Ensino de Graduação (CEG) e Conselho de Ensino para Graduados (CEPG). 

Chegou a hora de garantir nossa voz e voto
Quanto maior a nossa participação na eleição, mais representativas serão as bancadas 
dos técnicos-administrativos eleitas para o Consuni, CEG e CEPG. Vamos às urnas!

Por meio do ofício 142/2016, 
a direção da Fasubra informou ao 
Ministério da Educação (MEC), no 
dia 15 de setembro, a decisão da 
última plenária nacional da cate-
goria de decretar estado de greve 
e participação nas paralisações 
dos dias 22 e 29 de setembro pelos 
seguintes motivos: 

• Contra o corte de orçamento 
das universidades, a entrada da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) nos hospi-
tais universitários, o Projeto de Lei 
Escola Sem Partido, a cobrança de 
mensalidades nas universidades 
(na graduação e pós-graduação), 
extinção do Programa Ciência 
Sem Fronteiras e a redução de ver-

Embora ainda sejamos, 
com os estudantes, a menor 
bancada dos colegiados su-
periores da UFRJ – docentes 
têm 70% das cadeiras e os 
30% restantes são divididos 
meio a meio entre os técnicos-
-administrativos em educação 
e a representação estudantil –, 
nossa intervenção sempre fez 
a diferença no Consuni, CEG 
e CEPG em momentos de crise 
e para fazer valer os princípios 
da universidade pública, gra-
tuita e de qualidade. 

Os órgãos colegiados são 
espaços de poder que deliberam 
sobre as políticas acadêmicas 
e institucionais da univer-
sidade. Neles atuam, além 
dos docentes, dos técnicos-
-administrativos em educação 

 Orientação
Mas, atenção: no dia 29 somente votarão os 

trabalhadores plantonistas, do campus Xerém, Casa 
da Ciência e da Divisão Gráfica.

Na última página da edição anterior do Jornal 
do Sintufrj (1173) foi publicado o mapa dos locais 
de votação. Confira as informações consultando no 
site do Sintufrj (www.sintufrj.org.br) o link Jornais.

 
 Disputa 

Quatro chapas disputam a preferência da 
categoria: Mudar o Rumo dos Ventos (Chapa 1), 
Ressignificar: Autonomia e Democracia (Chapa 2), 
RepresentAção (Chapa 3) e Base Alternativa (Chapa 
4). A eleição é proporcional. 

 Composição das bancadas
Os técnicos-administrativos em educação con-

tam com apenas cinco vagas para o Consuni, três 
para o CEG e uma para o CEPG (efetivos e suplentes, 
respectivamente). 

As vagas serão preenchidas pelas chapas, em cha-
madas alternadas e respeitando a proporcionalidade, 
com indicação de titular e suplente da mesma vaga, 
até que todas as nove vagas estejam preenchidas.

 Quem vota
De acordo com o edital da Reitoria, podem votar 

todos os técnicos-administrativos em educação ati-
vos, licenciados e aposentados, sendo que os votos 
destes dois últimos serão considerados apenas de 
forma consultiva. 

Mas, conforme deliberação do XI Consintufrj, a 
direção sindical luta pelo reconhecimento dos votos de 
todos os sindicalizados, principalmente os aposentados. 

 Cronograma eleitoral
Eleição: dias 27, 28 e 29 de setembro. Dia 29 

apenas para plantonistas, campus de Xerém, Casa 
da Ciência e Divisão Gráfica.

Posse: Na primeira sessão do Consuni após a 
proclamação do resultado.

A importância deste pleito 
e dos estudantes (sempre 
aguerridos), os representantes 
das unidades, centros e da Ad-
ministração Central. Por isso 
esta eleição é muito importante 
para a categoria. 

E quanto maior a parti-
cipação dos técnicos-admi-
nistrativos em educação na 
eleição, mais representativas 
serão as bancadas eleitas. 
Num momento em que um 
governo ilegítimo toma de 
assalto o país e desfecha toda 
a sua ira contra os serviços 
públicos, principalmente a 
Educação, não podemos nos 
esquivar da responsabilidade 
de defender, e com muita 
garra, a UFRJ e todas as ins-
tituições federais de ensino 
superior. 

Fasubra informa o 
MEC sobre estado de 
greve e paralisações  

“Devastação ou construção, que futuro quere-
mos?” é o nome do ato que marcará o lançamento 
da campanha Brasil 2036 contra a PEC 241 na 
quinta-feira, dia 29 de setembro. O ato contará 
com a participação de alguns convidados, como o 
economista João Sicsú, ex-diretor do Ipea e professor 
do Instituto de Economia da UFRJ. 

bas para o Pronatec, Fies e Prouni. 
• Em defesa do princípio pú-

blico, gratuito e democrático das 
universidades.

• O fim do modelo de partilha 
que garante recursos do pré-sal para 
financiamento da educação (PLS 
131/2015); contra o PLC 54/2016 
(antes do PLP 257/2016), a PEC 
241/2016, que congela salários e 
limita os gastos com políticas públicas 
(saúde, educação, segurança pública, 
entre outros direitos da população) e 
contra a reforma da Previdência que 
institui a idade mínima de 65 anos 
para homens e mulheres.

• Pelo cumprimento do acordo 
de greve de 2015 (aprimoramento 
da carreira).

 

Um ponto de destaque da campanha será o site 
Brasil 2036, que também será lançado oficialmente 
no dia 29. O site concentrará informações sobre a 
proposta de mudança constitucional do governo 
com análises, artigos, vídeos e ferramentas que 
permitem enviar mensagens para parlamentares 
na Câmara e no Senado.

Foto: Internet
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GOVERNO GOLPISTA

A secretária exe-

cutiva do Ministério 

da Educação (MEC), 

Maria Helena Gui-

maraes de Castro, dis-

se na reunião agen-

dada com a Fasubra 

na quinta-feira, dia 

22, “não ter conhe-

cimento do acordo de 

greve da categoria”. 

E solicitou à Federa-

ção que os técnicos-

-administrativos em 

educação “não criem 

uma situação que 

seja impossível de 

administrar, dada a 

conjuntura e as con-

dições financeiras”, 

acrescentando que 

não houve cumpri-

mento (do acordo) 

devido à crise. “Se a 

situação do país fosse 

boa, o acordo teria 

sido cumprido”. Por 

fim, alegou que todas 

as questões de carrei-

ra são de responsabi-

lidade do Ministério 

do Planejamento, 

Desenvolvimento e 

Gestão (ex-MPOG).

MEC diz desconhecer acordo de greve da categoria
Veja alguns pontos tratados na reunião 

(Leia a íntegra do texto no site do Sintufrj)

A Fasubra apontou uma fun-
cionária da secretaria presente na 
reunião que tem conhecimento de 
todo o processo de negociação refe-
rente à pauta da carreira dos traba-
lhadores técnico-administrativos 
com representantes do MPOG e do 
MEC. A retomada das discussões foi 
cobrada, principalmente referente 
aos itens que não sofrem impacto 
financeiro a curto prazo, como a 
portaria para afastamento para 
qualificação profissional. 

Fasubra cobra retomada das negociações
A Federação também informou 

a secretária sobre a Comissão Na-
cional de Supervisão da Carreira 
(CNSC), composta por represen-
tação do governo (MPOG, MEC, 
Andifes e Conif) e das entidades 
sindicais (Fasubra e Sinasefe) 
para discutir o aprimoramento 
da carreira, e frisou: “Precisamos 
retomar as discussões, porque 
esta comissão é prevista na Lei 
11.091/05”.

Os dirigentes sindicais também 

reforçaram que a categoria não 
pode ficar no prejuízo, pois “vários 
itens da pauta não têm impacto 
econômico”. Os coordenadores 
apontaram as interrupções de 
continuidade dos governos em 
processos de negociação como 
um problema. “Vocês sabem da 
importância de uma política de 
gestão de pessoas nas universida-
des”, insistiram.

Ao final, a Fasubra reivindicou 
uma data para a próxima reunião 

para retomada das negociações 
e uma reunião com Mendonça 
Filho, ministro da Educação, 
afirmando que era importante o 
ministro ter esse contato com os 
técnicos-administrativos. 

Nova reunião – A secretária 
comunicou que a próxima reunião 
será após 30 dias. E a Fasubra 
deixou claro a condição de Estado 
de Greve da categoria e que a qual-
quer momento pode ser deflagrada 
uma greve geral.

Ebserh – Sobre as notícias de 
uma possível privatização integral 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), que atu-
almente é uma empresa pública 
de direito privado, Maria Helena 
afirmou não ter nenhuma infor-
mação (oficial) a respeito, e que 
tinha conhecimento da matéria 
pelos jornais. E, como participante 
do conselho da Ebserh, disse que 
questionou representantes da em-
presa a respeito, porém, “ninguém 
sabe do que se trata”. 

Corte de orçamentos das uni-
versidades – Ela declarou que a 
notícia é “completamente” sem 
fundamento, pois este ano não 
houve cortes e, sim, um aumento 
dos repasses. De acordo com a 
secretária, apenas R$ 500 mi-
lhões foram repassados para as 
universidades e institutos federais 
brasileiros até 16 de maio de 2016 
e que após esse período o governo 
garantiu o repasse de 80% ao mês. 
“A nossa meta é de repasse de 100% 
de custeio”, disse.

Maria Helena informou que 
o orçamento do MEC para 2017 
foi encaminhado ao Congresso 
Nacional sem cortes para as uni-
versidades, e que “R$ 5,5 bilhões 
no orçamento serão para a folha 
de pagamento”. Segundo ela, o 
problema enfrentado hoje para 

melhorar a carreira e salário dos 
servidores é o tamanho do quadro 
de funcionários após a expansão 
das Ifes. De acordo com a secre-
tária, de 2004 a 2014 o aumento 
de funcionários do MEC foi de 
106 mil, todos concentrados nas 
universidades e institutos.

Ela também fez críticas ao pro-
cesso de expansão das instituições 
federais de ensino superior: “O go-
verno anterior foi irresponsável no 
processo de expansão, porque ele 
não conseguiu planejar os recursos 
que seriam necessários para esta 
expansão, que é desejável. Mas, 
por não ter planejado, hoje nós 
temos falta de recursos”.

Pré-sal (PLS 131/15) – A secre-
tária disse: “Esse não é o melhor 
ambiente para tratar desse assunto 
que envolve outros ministérios” 
sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 131/15, que estabelece o fim do 
modelo de partilha que garante 
recursos do pré-sal para financia-
mento da educação.  

PLC 54/16 (anterior PLP 
257/16) – “Não sei o que é, não 
me sinto devidamente informada 
para tratar do assunto”, disse.

PEC 241/16 – “O ministro e 
nós estamos batalhando junto ao 
governo nacional para garantir 
recursos para a educação para 
não sofrer um impacto da PEC 

241”, disse a secretaria executiva 
do MEC, acrescentando que essa é 
uma batalha pessoal do ministro, 
que já falou com vários parlamen-
tares. “Entendemos que essa PEC 
é muito importante para garantir 
os recursos das contas públicas, 
mas entendemos que os recursos 
da saúde e educação precisam ser 
assegurados”, disse. E completou 
dizendo que também defende a 
manutenção do orçamento das 
universidades. 

Princípio público gratuito e 
democrático nas universidades 
– “É uma bandeira que sempre 
foi defendida, e eu acho que hoje 
tem muito debate sobre o modelo 
de gestão das universidades, e esse 
é um princípio que o governo está 
garantindo.”

Ampliação do orçamento para 
financiamento da educação – 
Maria Helena repetiu a frase do 
ex-ministro Renato Janini, se refe-
rindo à ampliação do investimento 
público em educação: “O Plano 
Nacional de Educação (PNE) 
depende integralmente da meta 
20”. Para a secretária, várias metas 
do PNE podem ser alcançadas, já 
a previsão de alcance da meta 20 
será em 2024. “Os recursos da edu-
cação brasileira representam hoje 
6,4% do PIB, houve um aumento 
substancial do financiamento 

da educação pública nos anos 
anteriores, especialmente de 2004 
para cá”.

Ampliar o investimento públi-
co em educação pública de forma 
a atingir, no mínimo, o patamar 
de 7% PIB do país no 5º ano de 
vigência desta lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% do PIB ao final 
do decênio – O MEC disse que, 
por razões demográficas e devido 
ao número de alunos, o ensino 
superior é o que mais precisa de 
expansão. “O Brasil ainda é um 
país com um percentual baixo 
de cobertura do ensino superior 
em relação a qualquer país do 
mesmo nível de desenvolvimento 
econômico e social”. Segundo 
a secretaria, em reunião com 
reitores das universidades foram 
apresentadas ideias de captação 
de recursos como doações de ex-
-alunos e empresas, e também foi 
solicitado à Andifes alternativas 
de captação de recursos além do 
Tesouro Nacional. 

Qualificação dos técnicos-ad-
ministrativos – Para Maria Helena, 
os técnicos-administrativos em 
educação devem negociar com as 
universidades e institutos em que 
trabalham: “Eu acho importante 
ter uma política interna nas uni-
versidades para que melhore cada 
vez mais a qualificação”.

SECRETÁRIA que não sabia de nada, Maria Helena Guimarães de Castro, na mesa de negociação com a Fasubra



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1174 – 26 de setembro a 2 de outubro de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

Representantes das entidades 
da comunidade universitária – 
Sintufrj, Adufrj, DCE Mário Prata, 
Associação de Pós-Graduandos 
(APG) e Associação dos Traba-
lhadores Terceirizados da UFRJ 
(Attufrj) e suas respectivas cate-
gorias – se reuniram das 15h às 
17h, no IFCS, para traçar uma 
agenda de lutas comum e avaliar 
a possibilidade de construção da 
greve geral. De acordo com as 
lideranças, o momento requer 
unidade e ação contra o principal 
inimigo: o governo golpista de Mi-
chel Temer e sua famigerada PEC 
241/2016, que destruirá também 
a universidade pública.  

Inicialmente foi aprovada uma 
agenda para quinta-feira, 29, Dia 
Nacional de Luta. O Sintufrj vai 
participar de todos os atos que se-
rão realizados nessa data, mas não 
haverá paralisação dos técnicos-
-administrativos em educação 

É LUTA!

UFRJ rumo à greve geral
No Dia Nacional de Paralisa-

ção, rumo à greve geral – Nenhum 
direito a menos, na quinta-feira, 
22 de setembro, milhares de tra-
balhadores realizaram diversas 
manifestações em todo o país, 
como paralisações, atrasos na en-
trada para o trabalho, assembleias 
nas portas dos locais de trabalho, 
atos e passeatas. O movimento foi 
liderado pelas principais centrais 
sindicais do Brasil (CUT, CTB, 
UGT, Força, NCST, CSP-Conlutas e 
Intersindical) e pelas entidades que 
formam as frentes Brasil Popular 
e Povo Sem Medo.  

No Rio de Janeiro foi realizado 
um ato na Candelária, no final da 
tarde. Mas, antes, os trabalhadores 
técnico-administrativos em educa-
ção da UFRJ participaram de uma 
assembleia comunitária no Insti-
tuto de Filosofia e Ciências Sociais 
(IFCS), no Largo de São Francisco, 
que reuniu os três segmentos da 
comunidade universitária, como 
primeiro passo interno de unidade 
para a construção da greve geral. 

Após a assembleia, os técnicos-
-administrativos em educação, 
professores e estudantes saíram 
em coluna para se juntar ao ato na 
Candelária. Fora, Temer! foi a pa-
lavra de ordem mais repetida pela 
comunidade da UFRJ. O integrante 
do Departamento da Juventude do 
Sintufrj, Esteban Crescente, falou 
em nome do Sindicato, quando 
anunciou a construção da mobili-
zação conjunta dos três segmentos 
da universidade iniciada a partir 
da assembleia comunitária.

Trabalhadores e estudantes 
combatem os projetos que preveem 
a ampliação da terceirização e ou-
tras propostas do governo golpista de 
Michel Temer que retiram direitos 
da classe trabalhadora e atingem 

Governo acelera 
o desmonte da 
educação pública

Nas últimas semanas o 
governo golpista vem adotando 
diversas medidas que atacam 
diretamente a educação pública 
no país. Entre elas: a assinatura 
de acordo internacional que 
visa regulamentar a educação 
pública como serviço, a reforma 
curricular do ensino médio 
através de medida provisória 
e a intensificação das políticas 
de transferência de verbas pú-
blicas para empresas ligadas a 
educação privada. 

Fim do Enem
Para 2017 o governo gol-

pista irá acabar com o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), denunciou a presi-
denta do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), 
Maria Inês Fini. Em entrevista 
ao jornal O Estado de S. Paulo 
ela afirmou que o Enem dei-
xará de ser porta de acesso às 
universidades públicas federais 
e estaduais, e privadas que o 
empregam como mecanismo 
de seleção de seus alunos. 

A pretensão de Michel 
Temer é retornar ao modelo 
antigo: a concorrência em 
vestibulares isolados de cada 
instituição. Em 2015, quase 
8.500.000 estudantes de todas 
as partes do país puderam 
concorrer pelo Enem e alcan-
çar a sonhada vaga no ensino 
superior. Com o fim do Enem, 
o sonho de entrar para uma 
universidade, principalmente 
para os filhos de trabalhadores 
e da classe média, ficará cada 
vez mais distante.

Assembleia comunitária organiza mobilização
da UFRJ em virtude da realização 
da eleição para representantes da 
categoria aos órgãos colegiados.

Ato no CT lança 
campanha “Brasil 2036”
No dia 29 um ato marcará o 

lançamento da campanha “Brasil 
2036” contra a PEC 241/2016, 
liderada pela Adufrj, às 11h30, na 
sala E-212 do Centro de Tecnologia 
(CT). A atividade marcará também 
a estreia do site 2036, espaço virtual 
com análises, artigos, vídeos de 
especialistas e parlamentares. Será 
uma ferramenta que permitirá 
aos internautas enviar mensagens 
para pressionar deputados e sena-
dores em Brasília. 

No dia 6 de outubro está previs-
ta a realização de uma plenária-
-ato pelas entidades de luta da 
UFRJ. O governo golpista espera 
que o Congresso Nacional vote a 
PEC 241 na primeira semana de 
outubro.  

principalmente as áreas de edu-
cação e saúde. Entre estes projetos 
e as propostas estão a reforma da 
Previdência, com adoção da idade 
mínima de 65 anos para mulheres 

e homens e a redução do benefício; 
mudanças na lei trabalhista para 
permitir acordos de redução de 
salários, do 13º e fatiamento de 
férias; e o PLP 257 e a PEC 241, que 

reduzem os investimentos sociais, 
retiram conquistas do funcionalis-
mo, congelam salários e limitam 
as despesas com políticas públicas 
por 20 anos.

TÉCNICOS-administrativos em educação da UFRJ saem do IFCS para a manifestação na  
na Calendária organizada pelas centrais sindicais e pelas frentes de lutas. No ato, Esteban 
Crescente fala em nome do Sintufrj  

Fotos: Renan Silva
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Estamos, no Brasil, 
bem no meio de um fura-
cão: uma disputa em que 
a direita tenta surrupiar 
o espaço que a esquerda 
conquistou com avanços 
nas políticas sociais em 
13 anos de governo dos 
trabalhadores. Além de 
tentar também apagar 
da política, da memória 
do povo e, se possível, da 
história, políticos e lide-
ranças de esquerda, para 
calar qualquer resistên-
cia. E, pior, já de olho nas 
eleições de 2018. 

Esta é a segunda fase 
da operação “golpe”. A 
cobertura persecutória 
e tendenciosa da mídia 
burguesa durante anos 
a fio dos governos de 
Lula e Dilma sustentou 
a primeira parte do golpe 
empresarial-midiático, 
com apoio parlamentar e 
jurídico. O impeachment 
agora, sustentado por 
essa mesma institucio-
nalidade, prossegue com 
a eliminação de figuras 
públicas da vida política 
com acusações sem pro-
vas e prisões arbitrárias.

O que está por trás? No tabu-
leiro geopolítico, retomar o Brasil 
das mãos da esquerda é importante 
para o capital internacional. Os 
trabalhadores estão do outro lado, 
assistindo a seus direitos esvaírem-
-se dia após dia com as medidas 
do governo golpista, com apoio 
dos demais Poderes e da grande 
mídia, num afrontar constante do 
Estado de direito e com a retomada 
da proposta neoliberal do Estado 
mínimo, que o povo derrotou em 
quatro eleições seguidas.

Portanto, é hora de os traba-
lhadores retomarem seu papel de 
luta e resistência pela liberdade 
e soberania do Brasil neste mo-
mento em que a história do país 
se delineia.
Mojica: “Há grupos 
poderosos por trás da
perseguição a Lula”

“Alguns juízes parecem obce-
cados em prender Lula”, disse a 

Caça às lideranças de esquerda

Reação da imprensa internacional à 
aceitação da denúncia contra Lula

Jornais de todo o mundo comentaram a aceitação da denúncia 
contra Lula pelo juiz Moro. As matérias enfatizaram a falta de provas 
na acusação apresentada pelo Ministério Público Federal. O New 
York Times afirma que “o movimento para colocar o Sr. Da Silva em 
julgamento ocorre em meio a um debate nacional sobre os promo-
tores estarem indo longe demais em seus esforços para acusá-lo. Já 
o jornal inglês The Guardian destacou que, “desde o impeachment, 
têm ocorrido diversas manifestações no país e que o julgamento de 
Lula pode elevar as temperaturas ainda mais. O antigo líder sindical 
dominou o panorama político desde que levou o Partido dos Traba-
lhadores a sua primeira vitória presidencial em 2002”. O espanhol 
El País publicou que Moro “fez uma série de apreciações sobre uma 
denúncia que foi calorosamente discutida no Brasil por não oferecer 
provas suficientes e, segundo observadores, pela conveniência política 
de acusar Lula antes das eleições presidenciais de 2018”. 

um repórter que o entrevistou em 
março para o site Carta Maior o 
ex-presidente do Uruguai José Mo-
jica: “Dá a impressão de que existe 
uma espécie de cabaré jurídico 
no Brasil, isso também acontece 
em outros países. Tem gente na 
Justiça que diria denúncias muito 
espalhafatosas, feitas sob medida 
para ter repercussão na imprensa 
e assim fazer o seu negócio. Me 
disseram que estão desesperados 
para encontrar qualquer coisa que 
desacredite Lula. (...) Acho que há 
interesses muito pesados em jogo, 
eu não poderia dizer se é esse ou 
aquele grupo que está envolvido, 
mas que há gente interessada em 
tirar o Lula da disputa presidencial, 
da disputa política há.”

Para Mojica, a direita perdeu 
toda a nacionalidade. “Ela não 
quer entender que comendo um 
pouco menos, ainda assim conti-
nua comendo muito; ela não quer 
Lula e o PT, porque odeia a ideia 
de ter que dividir o bolo, mesmo 
que seja um pouco. Estão cegos, 
raivosos, e a direita insuflada se 
torna fascistoide, com essa pressa 
de derrubar o governo e não dar 
outra saída para o país”.

“Não temos provas, mas
temos convicção”

“Apesar da falta de com-
provação, a Procuradoria disse 
ter convicção sobre o papel do 
ex-presidente no esquema de 
corrupção na Petrobras”, divulgou 
a chamada “grande” imprensa, 

tentando amenizar a frase que 
viralizou na internet: “não temos 
provas, mas temos convicção”.

Sem provas, Lula e outros 
sete investigados foram denun-
ciados por corrupção e lavagem 
de dinheiro. Lula é acusado de 
ter recebido pelo menos R$ 3,7 
milhões em propinas.

Intenção cavilosa
“Embevecido pela própria re-

tórica, o procurador da República 
Deltran Dallagnol, coordenador da 
Força-Tarefa da Operação Lava- 
Jato, protagonizou (no dia 14), 
junto com sua turma, um grotesco 
espetáculo midiático que deve 
envergonhar representantes do 
Ministério Público não acumpli-
ciados com a farsa de Curitiba”, diz 
nota oficial do PT, alertando que 
“ao denunciar confessadamente 
sem provas o ex-presidente, sua 
esposa e outros cidadãos, o chefe 
dos procuradores torna cada vez 
mais evidente o envolvimento de 
seu grupo na tramoia que levou 
ao golpe contra a presidenta eleita 
democraticamente. E desmascara 
a intenção cavilosa, persecutória e 
autoritária de antecipar, à margem 
da lei, um julgamento sumário dos 
que elegeram, seletivamente, como 
vítimas”, diz a nota.

Advogados de Lula entregaram 
a delegações da Assembleia Geral 
da ONU, no dia 20, um memorial 
dos ataques ao Estado de direito 
no Brasil e da perseguição ao ex-
-presidente e ao PT.

“Dessa vez o nível de arbitrarie-
dade, irresponsabilidade e desprezo 
pelas garantias legais por parte de 
membros do Ministério Público 
Federal que conduzem a Operação 
Lava-Jato bateu seu recorde. Ao 
apresentar suas “razões para tentar 
incriminar Lula – proposta que ain-
da será avaliada em preliminares 
e no mérito por um juiz –, o MPF 
do Paraná conseguiu transformar 
o que deveria ser uma denúncia 
séria e sustentada em provas num 
constrangedor comício político 
anti-Lula e antipetista, cuja estrela 
principal foi um tosco power point 
que, em minutos acertadamente 
virou alvo de chacota nas redes so-
ciais”, declarou o deputado federal 
Jean Willys (PSOL-RJ).

“A entrevista dos procuradores 
teve pontos muito graves. Um 
deles chama muita a atenção: o 
ex-presidente foi acusado de ser o 
líder supremo de uma organização 
criminosa. Isso não deveria ocorrer 
antes de qualquer condenação 
e com amplo direito de defesa. 
Nenhum agente público, mesmo 
um agente acusador, não pode ir a 
público fazer essa afirmação, sem 
que o processo tenha chegado ao 
fim”, disse o professor de Direito 
Constitucional da PUC de São 
Paulo e colunista do site Carta 
Capital Pedro Serrano.

“Para impedir que o Brasil 
escorra no ralo conservador, é 
inadiável acelerar a construção de 
uma frente ampla, assentada em 
forças populares e democráticas 
que se ofereça às ruas e às urnas 
como uma alternativa crível ao 
ajuste baseado na liquefação da 
renda assalariada, na sonegação 
do futuro à juventude e que não 
atropela a Constituição e o Estado 
de direito”, diz artigo de Joaquim 
Palhares, diretor da Carta Maior.

Prenderam Mantega no
hospital onde
acompanhava cirurgia
de câncer da mulher

Na quinta-feira, dia 22, outro 
alvo da operação que investiga 
crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro envolvendo obras da 
Petrobras para exploração de pe-
tróleo no pré-sal, o ex-ministro da 
Fazenda Guido Mantega, foi preso 
pela Polícia Federal no Hospital 
Albert Einstein, quando acompa-
nhava a cirurgia de sua mulher, 
em tratamento contra um câncer. 

Para a defesa, a prisão era 
desnecessária: Mantega não repre-
sentaria risco para a sociedade que 
justificasse uma medida de força. 
Horas depois, foi solto. O juiz Moro 
disse que não sabia do estado de 
saúde de sua mulher.
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Trabalhadores na rua contra a privatização da Cedae
Terça-feira, 27, ato às 12h no Largo do Machado e passeata até o Palácio Guanabara

Mais de 15 mil pessoas foram 
às ruas no Centro do Rio de 
Janeiro, no dia 6 de setembro, 
num grande ato convocado pelas 
centrais sindicais e sindicatos da 
área de saneamento, contra a 
entrega da Companhia Estadual 

de Águas e Esgotos (Cedae) a 
interesses privados.  

O governador em exercício do 
Rio, Francisco Dornelles, pediu a 
inclusão da Cedae no Programa de 
Parcerias de Investimento (PPI) do 
governo Temer. Com a medida, o 

estado seria dividido em quatro 
áreas de concessão dos serviços de 
água e esgoto via parcerias públi-
co-privadas (PPPs), e a Cedae seria 
mantida para produção e entrega 
de água para as concessionárias 
privadas comercializarem. 

Prejuízos à população
Os dirigentes sindicais apon-

tam como certo o aumento das 
tarifas para a população e prejuí-
zos óbvios para os mais carentes, 
além da possibilidade de demissão 
de trabalhadores. 

“É interesse do capital, com o 
golpe do governo Temer, a política 
de desmonte do Estado brasileiro. A 
privatização vai prejudicar muito a 
população do Rio, principalmente 
as pessoas mais carentes. Água é 
questão de saúde, não é mercado”, 
disse o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empresas de 
Saneamento e Meio Ambiente do 
Rio de Janeiro e Região (Sintsama), 
Humberto Lemos, que sustenta que 
a empresa registrou superávit nos 
últimos dois anos.

Segundo Lemos, estavam na 
manifestação funcionários da 
Cedae, trabalhadores de outras 
categorias e moradores de comuni-
dades (Alemão, Maré e Vidigal). E, 
além de entidades filiadas à CUT e 
à CTB, estavam presentes também 
trabalhadores ligados a outros 

sindicatos da área de saneamento 
como Sintama, Stipdaenit, Staec-
non, Senge-RJ e Sinaerj.

Os manifestantes se concen-
traram na Candelária no início 
da tarde e saíram em passeata pela 
Avenida Rio Branco até o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
onde fizeram manifestação até o 
início da noite. 

Nova manifestação
Diante da necessidade urgente 

de unificar as lutas contra as pri-
vatizações das empresas públicas, 
concessões de serviços e cortes de 
verba para os investimentos sociais 
em cada esfera de governo, as entida-
des se reunirão em mais um grande 
ato no dia 27 de setembro contra a 
privatização da Cedae.

A concentração será às 12h no 
Largo do Machado, com passeata até 
o Palácio Guanabara. “Saneamento 
é para todos. Querem entregar sua 
água, e você terá que pagar muito 
por ela”, alertam os organizadores 
na convocatória à população. 

A luta dos bancários contra a ganância dos bancos
Categoria e sociedade são exploradas pelos donos do dinheiro no país

Entra ano e sai ano e a catego-
ria dos bancários é obrigada a fazer 
greve para reivindicar melhorias 
salariais e condições de trabalho. 
E a cada ano os banqueiros ficam 
mais ricos à custa da exploração 
destes trabalhadores e dos juros es-
tratosféricos extorquidos da socie-
dade. A atual greve dos bancários 
deflagrada no dia 13 de setembro 
está tendo uma adesão recorde, 
com mais de 12 mil agências e 49 
centros administrativos parados 
nacionalmente.

Os bancos também têm a 
tradição de se recusar a negociar 
as demais reivindicações impor-
tantes para a categoria, como as 
cláusulas sociais: condições de 
trabalho, fim do assédio moral, 

das metas abusivas, das demis-
sões, além de mais contratações, 
fim da rotatividade e combate às 
terceirizações. Outra bandeira de 
luta dos bancários é a ratificação 
da Convenção 158 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
que coíbe demissões imotivadas, o 
que não interessa aos banqueiros, 
que vêm praticando demissões 
sistemáticas e fim de postos de 
trabalho a cada ano.

Exploração
Os itens sociais da pauta são 

importantes para a categoria 
porque os bancários convivem 
em um ambiente de trabalho 
adoecedor, com desgaste de saúde 
física e mental, em decorrência da 

sobrecarga de trabalho, das metas 
abusivas e do assédio moral. 

Entre janeiro e março do ano 
passado, 4.423 bancários foram 
afastados do trabalho, sendo 25,3% 
por lesões por esforços repetitivos 
e distúrbios osteomusculares, e 
26,1% por doenças como depres-
são, estresse e síndrome do pânico.

Lucros
Em contrapartida, os bancos 

lucram cifras milionárias e apos-
tam no arrocho e no sacrifício 
dos bancários. Os seis maiores 
bancos lucraram em cinco anos 
R$ 326 bilhões. Os altos executivos 
recebem mais de R$ 1 milhão de 
bônus, mas os bancos negam uma 
participação justa nos lucros para 
seus funcionários. As bancárias são 
discriminadas. Elas recebem 22,1% 
a menos que os homens.  

Os banqueiros cometem ex-
torsão da sociedade: 451,44% de 
juros ao ano no cartão de crédito 
e 296,33% no cheque especial. Só 
com as tarifas abusivas, os bancos 
pagam toda a folha de pagamento 
e ainda sobra muito dinheiro, 
e mesmo assim os banqueiros 
negam as reivindicações dos 
bancários. Somente este ano os 
bancos fecharam mais de 8 mil 
postos de trabalho. Segundo a 
Associação Nacional dos Executi-
vos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac), a inflação 
persistente, os juros em patamares 
elevados e o aumento de impostos 
achatam a renda das famílias.

Reivindicações
• Reajuste salarial: reposição 

da inflação (9,62%) mais 5% 
de aumento real; participação 

nos lucros de 3 salários mais R$ 
8.317,90; piso de R$ 3.940,24 
(equivalente ao salário mínimo do 
Dieese em valores de junho último); 
vale-alimentação, vale-refeição, 13ª 
cesta-alimentação e auxílio-creche/
babá no valor de R$ 880,00 ao mês.

• Melhores condições de traba-
lho, com o fim das metas abusivas 
e do assédio moral que adoecem 
os bancários.

• Emprego: fim das demis-
sões, mais contratações, fim da 
rotatividade.

• Plano de cargos, carreiras e 
salários para todos os bancários.

• Prevenção contra assaltos e 
sequestros.

• Igualdade de oportunidades: 
fim às discriminações nos salários 
e na ascensão profissional de mu-
lheres, negros, gays, lésbicas, tran-
sexuais e pessoas com deficiência.

Correios paralisam atividades em 18 estados
Os trabalhadores da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos (ECT) entraram em greve dia 
19 por tempo indeterminado. Dos 35 sindicatos da 
categoria, dez ainda farão assembleias até o dia 
25 para deliberar sobre a adesão ou não à greve 
nacional da categoria. 

O comando de negociação da Federação Na-
cional dos Trabalhadores em Empresas de Correios 
e Telégrafos e Similares (Fentec) reivindica 43,7% 

de reajuste salarial, R$ 200,00 de aumento linear e 
piso salarial de R$ 2,5 mil. Mas quatro sindicatos 
dissidentes (São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantis e 
Bauru), que se desfiliaram da federação, pedem 
5,2% de reposição, 5% de aumento real e reajuste 
linear de R$ 100,00.

O salário inicial de carteiros, atendentes 
comerciais e operadores de triagem e transbordo 
é de R$ 942,00. A ECT tem 115 mil funcionários.

 

         



SEMANA DA ÁRVORE

Visitas guiadas para mostrar o trabalho 
desenvolvido no Horto Universitário e suas 
novas instalações, oficinas de técnicas de 
compostagem, produção de húmus, controle 
de vetores, como o Achatina fulica (caramu-
jo africano) e o Aedes aegypti (mosquito-da-
-dengue), hortas caseiras e distribuição de 
mudas de plantas cultivadas no local. Estas 
foram as atrações oferecidas ao público pela 
Coordenação de Meio Ambiente da Prefeitura 
Universitária da UFRJ na comemoração da 5ª 
Semana da Árvore – de 20 a 22 de setembro. 

Na manhã de terça-feira, dia 20, en-
quanto lá fora os estudantes de escolas 
públicas aproveitavam a visita guiada e as 
oficinas, cada um com sua mudinha de 
planta nas mãos, no auditório, uma ceri-
mônia, com a participação do reitor Roberto 
Leher, da vice-reitora Denise Nascimento, dos 
pró-reitores de Gestão e Governança, Ivan 
Carmo, e de Pós-Graduação e Pesquisa, Leila 
Rodrigues, além do prefeito Paulo Mário, 
marcava a inauguração da expansão do 
Horto Universitário.

Melhorias
O prefeito Paulo Mário fez um histórico 

do Horto criado há quase 30 anos lembrando 
o empenho de gestores anteriores, como os 
ex-prefeitos Hélio de Mattos e Ivan Carmo, e  
apresentou as novidades: ampliação do espaço 
e, graças a convênios com a Petrobras, o Horto 
ganhou pavimentação nas vias, ampliação dos 
germinadores de sementes, equipamentos para 
trituração de resíduos verdes usados na produção 
de adubo orgânico, iluminação, sistema de 
irrigação automatizada, instalação de câmeras 
de monitoramento e guaritas.

Segundo a Prefeitura, cerca de R$ 1 milhão  
foram empregados nas obras, como a de pavi-
mentação (R$ 444 mil) e de iluminação (R$ 

273 mil), além de reformas do galpão e de re-
cuperação de áreas de produção de mudas. Com 
os investimentos, a estimativa é que a produção 
de mudas cresça 40%, com previsão de produção 
anual de 180 mil mudas de espécies ornamentais 
e 7 mil de árvores nativas da Mata Atlântica.

Reconhecimento 
“O trabalho que vocês desenvolvem 

é extraordinário”, reconheceu o reitor, 
ressaltando a importância do Horto para 
a criação de um campus que materialize 
a ideia de universidade. “Não podemos 
ser uma constelação de prédios. É preciso 
que a gente construa a noção de campus 
universitário”, disse o reitor, destacando a 
sensibilidade da equipe ao planejar o plantio 

Múltiplas funções 
Em seus 26 mil metros quadrados, o 

Horto desenvolve uma série de atividades, 
como a produção de mudas e insumos para 
a manutenção das áreas verdes dos campi; a 
compostagem para produzir terra vegetal; o 
cultivo de plantas ornamentais, medicinais 
e aromáticas e um pomar de frutas; a arbo-
rização dos campi; a recuperação da Mata 
Atlântica na Península do Catalão; o apoio à 
revitalização do mangue e a adoção de  ações 
para preservar ecossistemas ameaçados na 
Ilha do Fundão. 

Além disso, o Horto oferece aulas práticas 
e realiza pesquisas que envolvem estudo do 
solo, técnicas de reúso da água para desen-
volvimento de cultivo, aproveitamento de 
resíduos da indústria do petróleo e outros, 
que foram apresentados durante a Semana 
da Árvore. E ainda dá apoio a grupos de 
agroecologia da UFRJ e empresta vasos 
ornamentais para eventos da universidade.

Aprendendo com quem sabe
Nos três dias de comemorações também 

foram apresentados projetos de parceiros 
do Horto e várias oficinas que ensinam,  
por exemplo, a construir armadilha para 
o mosquito Aedes aegypti; técnicas para 
a produção de legumes e hortaliças em 
pequenos espaços (como garrafas PET) e 
para produção de adubos orgânicos,  passo 
a passo para a confecção de um terrário e 
arranjos de flores naturais.

Houve também uma feirinha Agroeco-
lógica, com venda de produtos orgânicos e 
naturais e apresentação dos projetos Muda, 
Capim-limão e Árvore no Vaso, iniciativas de 
estudantes da UFRJ. O Instituto Recomeçar, 
obra social que atende as crianças do IPPMG, 
recolheu alimentos não perecíveis como 
donativo e vendeu trabalhos artesanais.

AGRÔNOMO Vandré Murta e o jardineiro Abel 
Corrêa ensinam a fazer horta caseira com plantio de 
mudas em garrafas PET 

VANIRA da Silva Oliveira, Celeste 
Pereira e Joselha dos Santos 
mostram arranjos florais produzidos 
na oficina do Horto

LENIR Gomes (Leno), diretor-geral do Horto, e Vinício 
Almeida, paisagista da Coordenação de Meio Ambiente, 
apresentaram ao reitor as novidades com as novas 
instalações do Horto. A coordenadora de Meio Ambiente, 
Carmen Odete Antinarelli, e a diretora de Gestão 
Ambiental, Janete Moreno, destacaram que o diferencial 
desta edição da Semana da Árvore foi a inauguração da 
expansão do Horto e o legado público que as melhorias 
oferecem, não apenas para o ensino, a pesquisa e a 
extensão, mas para toda a população, que passa a contar 
com mais iniciativas voltadas para a sustentabilidade

LOUNGE AO AR LIVRE
A ideia nasceu da secretária Odisseia Soares, a Ceia, e com o envolvimento 
de toda a Coordenação e com esforço dos muitos amigos da equipe, como 
José Antônio, Luís Antônio e Paulo Cesar, tomou corpo e se transformou 
num agradável espaço de convivência, aberto ao público. Uma espécie de 
lounge, uma sala de estar pública, feita com o reaproveitamento de material 
descartado, como paletes, caibros, pneus, que, ao invés de virar entulho 
deu vida ao jardim do Horto

O AMBIENTALISTA Roberto 
Viana, morador da Vila Residencial, 
expôs o  viveiro de caranguejos para 
repovoamento dos manguezais do 
entorno da ilha

de árvores, flores, gramados e o cuidado 
com os manguezais, preservando delicadas 
espécies regionais.

 O coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis ponderou que, embora se 
deva comemorar a valorização do trabalho 
técnico-administrativo e a posição de me-
lhor universidade, o país está passando por 
um momento extremamente difícil e que 
é preciso conclamar a comunidade para 
defender a universidade, que está em risco 
devido a projetos propostos pelo governo de 
cortes de recursos e de pessoal. “A resposta é 
a mobilização e a luta em defesa da univer-
sidade. Temos que sair de dentro dos muros 
da UFRJ e mostrar a importância do nosso 
fazer”, defendeu o dirigente. 

Horto inaugura expansão e mostra sua produção

Fotos: Renan Silva
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