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Dois dias de paralisação na UFRJ

Contra a PEC da Morte

Segunda-feira, 24
Categoria suspende as atividades para
participar do grande ato na Cinelândia.   

Concentração às 15h nas escadarias do IFCS.

Terça-feira, 25
Todos à assembleia, às 10h, no hall do CT.

 Deliberação de indicativo de greve. 
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TABELA
Campo da Prefeitura Universitária

27/10 - 16h
27/10 - 16h
27/10 - 17h
27/10 - 17h

Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4

PU
PR4

EEFD
Química

Poli
Decania CT

CCS
Cepe

X
X
X
X

Semifinal (Cepe Fundão) 
Chave Vencedor

4/11 - 16h
4/11 - 17h

Jogo 5
Jogo 6

Vencedor Jogo 1
Vencedor Jogo 3

Vencedor Jogo 2
Vencedor Jogo 4

X
X

Semifinal (Cepe Fundão) 
Chave Consolação

11/11 - 16h
11/11 - 17h

Jogo 7
Jogo 8

Consolação Jogo 1
Consolação Jogo 3

Consolação Jogo 2
Consolação Jogo 4

X
X

Final (Cepe Fundão) 

18/11 - 16h

18/11 - 17h

Jogo 9

Jogo 10

Vencedor Jogo 1
Consolação
Vencedor 5

Vencedor Jogo 8
Consolação
Vencedor 6

X

X

Torneio do Dia do Servidor
Como parte das celebrações 

pelo Dia do Servidor, a Coordena-
ção de Esporte e Lazer do Sintufrj 
realiza, de 27 de outubro a 18 de 
novembro, um torneio de futebol. 

Na quinta-feira, 27, terá iní-
cio a primeira rodada, no campo 
da Prefeitura Universitária, às 
16h. Quatro equipes se enfrenta-
rão. As rodadas seguintes serão 
realizadas no campo do Cepe 
Fundão nas seguintes datas: 4, 11 
e 18 (a fi nal) de novembro. Con-
fi ra na tabela a seguir.   

Lançada a Frente Escola Sem Mordaça

No sábado, 15, Dia do Pro-
fessor, profi ssionais da educação 
deram, na praia de Copacabana, 
mais um passo na luta contra o 
projeto Escola Sem Partido e por 
uma educação pública gratuita, 
laica, democrática e de qualida-
de, lançando o movimento Frente 
Escola Sem Mordaça.

A Frente luta por uma escola 
democrática, acolhedora das di-
ferenças, de qualidade referencia-
da nas demandas da sociedade e 
que realize amplos debates sobre 
questões do cotidiano, de gênero 
e de diversidade, da juventude, da 
história e da realidade social, po-
lítica e econômica do Brasil.

Comunicados 
do Sintufrj

A direção sindical reuniu-se 
várias vezes com os representan-
tes dos planos de saúde Amil e 
Golden Cross procurando ne-
gociar com essas empresas ín-
dices que melhor atendam aos 
trabalhadores associados, pois o 
momento é de grande difi culda-
de para todos nós. Os resultados 
foram os seguintes:

Amil Saúde – O reajuste 
anual foi defi nido em 13,57%, 
que será cobrado na mensalida-
de de novembro com o acrésci-
mo da parcela do percentual re-
ferente ao mês de outubro (data 
do reajuste contratual). 

Golden Cross – O reajuste 
anual foi defi nido em 25%, que 
será cobrado na mensalidade de 
novembro com o acréscimo da 
parcela do percentual referente 
ao mês de outubro (data do rea-
juste contratual). 

HUCFF precisa 
de sangue

O Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF) ne-
cessita de sangue. Quem puder ser 
doador será muito bem-vindo. O 
posto de coleta do HUCFF fi ca no 3º 
andar do hospital. 

Requisitos para doação: - Estar 
em boas condições de saúde; - Ter 
entre 16 e 69 anos, desde que a pri-
meira doação tenha sido feita até 
60 anos; - Para os menores de 18 
anos, é necessária autorização dos 
pais em documento formal cedido 
pela unidade; - Pesar no mínimo 
50 kg; - Estar descansado (ter dor-
mido pelo menos 4 horas nas últi-
mas 24 horas); - Estar alimentado 
(evitar alimentação gordurosa até 4 
horas antes da doação); - Apresen-
tar documento original com foto, 
emitido por órgão ofi cial.

Nota de 
falecimento

Com pesar informamos 
o falecimento do técnico-ad-
ministrativo Ademar Romão 
Barbosa, funcionário da Sub-
prefeitura da UFRJ na Praia 
Vermelha, ocorrido no dia 30 
de setembro. Ele trabalhava na 
universidade desde janeiro de 
1989.

Foto: CUT/RJ

A Frente defende os professo-
res como legítimos educadores, 
profi ssionais que devem ser valo-
rizados, com suas carreiras estru-
turadas e atuando em condições 
dignas de trabalho.

Os recentes movimentos de 
ocupações das escolas públicas 
em vários estados demonstram a 

necessidade da gestão democrá-
tica e compartilhada da escola e 
dos processos educativos.

Além dos profi ssionais de 
educação e suas entidades sindi-
cais, participaram organizações 
dos movimentos sociais, CUT-RJ 
e parlamentares do campo da 
esquerda.
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PARALISAÇÃO E ATO

Categoria para dias 
24 e 25 contra a PEC 241

É luta: Segunda-feira, 24 – Às 15h, 
encontro nas escadarias do IFCS para saída até 
a Candelária, de onde, às 17h, sairá a passeata 
contra a “PEC do Fim do Mundo” ou “PEC da Morte” 
rumo à Cinelândia. 

Terça-feira, 25 – Nova assembleia 
da categoria para deliberar sobre indicativo de 
deflagração da greve, às 10h, no hall do Centro de 
Tecnologia (CT). A presença de todos é fundamental 
para garantir quórum. 

Com a presença de cerca de 300 
técnicos-administrativos em educa-
ção, a assembleia do dia 19, realiza-
da no auditório do Bezão (CCS), de-
liberou: a categoria para nos dias 24 
e 25 para participar de passeata e ato 
na Cinelândia, na segunda-feira, 24, 
e de nova assembleia na terça-feira, 
dia 25 (local e horário a confi rmar).   

A PEC 241/2016 foi aprovada em 
primeiro turno na Câmara no dia 10 
de outubro sob uma série de protestos, 
que eclodiram em todo o país contra 
este que já vem sendo considerado 
um dos mais graves ataques contra o 
povo.  Nos dias 24 e 25, está previsto o 
segundo turno da votação na Câma-
ra. Depois, a PEC vai para o Senado. 

O governo golpista de Michel Te-
mer pretende mudar a Constituição 
e congelar investimentos em políti-
cas públicas, especialmente na saúde 
e na educação, por 20 anos, além de 
reduzir direitos sociais.

Indicativo de greve
A assembleia foi convocada para 

deliberar sobre o indicativo de greve 
contra a PEC. A Fasubra orientou ro-
dada de assembleias para defi nição 
dos rumos do movimento. E agora 
consulta os sindicatos fi liados sobre 
a possibilidade ou não da defl agra-
ção da greve por tempo determinado. 

 A última plenária nacional da 
Federação aprovou estado de greve 
com indicativo para o mês de outu-
bro e a perspectiva de construção de 
uma greve unifi cada (da educação 
federal ou do funcionalismo federal) 
rumo à greve geral.  

O eixo é derrotar a PEC 241 e co-
brar do governo o cumprimento do 
acordo de greve de 2015.

Outro cenário – Ainda segun-
do o informe dado na assembleia, 
outro cenário possível apontado pela 
Fasubra seria a categoria reafi rmar 
a resolução de Estado de Greve para 
amadurecer a possibilidade de greve 
unifi cada, e integrar o calendário de 
mobilização do funcionalismo com 
vistas a uma greve conjunta da edu-
cação ou federal, rumo à greve geral.

Debate
Os cenários apontados pela Fa-

subra provocaram intenso debate 
na assembleia. Para Esteban Cres-
cente, do Departamento de Juven-
tude do Sintufrj, “é preciso que to-
dos saiam mobilizando suas bases 
para decidir sobre a greve em uma 
assembleia cheia”. Para ele, as di-
ferenças entre as correntes políticas 
agora são secundárias, e é possível 
vencer esta batalha.

Para Milton Madeira, coorde-

nador de Comunicação do Sintufrj, 
a greve nacional depende de outros 
setores, mas os trabalhadores não 
podem fi car calados, e, sim, de-
monstrarem que a educação está em 
luta: “A educação pública, gratuita e 
de qualidade está em risco. Também 
somos contra a reforma do ensino 
médio para calar o professor sobre 
este Estado fascista”.

Igor Alves da Conceição de 
Barros, da Pró-Reitoria de Pós-
-Graduação e Pesquisa (PR-2), 
funcionário da UFRJ há três me-
ses, destacou que a assembleia 
estava “cheia e bonita”, “mas não 
como a gente quer para deliberar 
a greve”, e afi rmou: “A grande 
mídia já escolheu um lado, que 
é o a favor desta PEC. Por isso é 
preciso dizer (para a sociedade) 
que somos contra, estar nas ruas 
contra esta PEC. A questão é fi scal 
e não se resolve cortando da saúde 
e da educação e direitos dos traba-
lhadores e, sim, com uma reforma 
fi scal profunda”. 

Rafael Medeiros lembrou a de-
liberação do Congresso do Sintufrj: 
“Fora, Temer! Pela construção da 
greve geral! Nenhum direito a me-
nos!”. E avaliou que é preciso con-
tinuar a mobilização.

“O Sindicato não vai conseguir 
fazer esta luta sozinho. Cada um tem 
que fazer a sua parte. Não adianta vir 
criticar, tem que pôr a mão na mas-
sa e trabalhar”, disse a coordenadora 
de Políticas Sociais Marli Rodrigues.

 “Não se trata de uma luta sa-
larial ou pela Carreira, mas para 
derrotar o maior ataque à classe tra-
balhadora e aos servidores públicos 
no Brasil talvez de todos os tempos”, 
disse Luis Pustiglione. 

O coordenador da Fasubra Gi-
bran Jordão lembrou que no funcio-
nalismo a entidade que tem melhor 
grau de mobilização é a Fasubra. 
Para ele, o governo quer recoloni-
zar o país e avançar no seu projeto 
ideológico de reduzir as conquistas 
da Constituição de 1988. “Mas é 
preciso acumular forças, mobilizar a 
categoria nas ruas, como no ato do 
dia 24 na Candelária”, defendeu.

Francisco de Assis, coordena-
dor-geral do Sintufrj e dirigente da 
Fasubra, disse que a proposta do seu 
coletivo (Tribo) é a defesa do indi-
cativo nacional de greve para o dia 
24 de outubro. “A PEC 241 vai nos 
atingir. A Fasubra sair como ponta 
de lança do movimento já é uma 
prática”, afi rmou. Ele relacionou 
os cortes de recursos na universida-
de desde 2014 e que se acentuarão 
ainda mais com a PEC 241. “Toda 

greve tem riscos. Nós queremos fa-
zer a greve, mas falta quórum para 
a sua defl agração”, disse. 

Apesar da presença expressiva, o 
quórum necessário de 700 pessoas 
não foi alcançado. E, embora os que 
se manifestaram tivessem defendido 
a necessidade de uma ação contun-
dente contra a aprovação da PEC, 
não houve consenso acerca do mo-
mento de início da greve. 

Comissão – Uma comissão 
foi organizada, com a participa-
ção de vários companheiros e da 
direção do Sintufrj, para mobilizar 
a categoria. Será indicado à Fasu-

bra o envio de uma caravana se a 
PEC for à votação no Senado.

Apoio ao Sindicato
Esteban Crescente expôs as difi -

culdades fi nanceiras pelas quais está 
passando o Sintufrj para informar 
que era intenção da direção convo-
car uma assembleia para discutir e 
deliberar sobre a falta de pagamento 
por parte de sindicalizados de alguns 
convênios oferecidos pela entidade. 

De acordo com Esteban, os 
recursos do Sindicato estão sendo 
usados para pagar mensalidades dos 
planos de saúde de servidores que es-

tão em débito. 
A assembleia aprovou, com oito 

abstenções e dois votos contrários, 
apoio à ação do Sindicato para so-
lucionar as dívidas de companheiros 
com planos de saúde. 

Rescaldo do incêndio 
A assembleia aprovou também 

que o Sindicato deve solicitar que a 
Reitoria apresente os laudos técnicos 
sobre o prédio, cujo incêndio, que 
destruiu parcialmente 8º andar, teve 
refl exos em outros pavimentos, para 
garantira de que os trabalhadores 
não estão sob riscos. 

CERCA de 300 pessoas compareceram à assembleia no Bezão

FRANCISCO de Assis MILTON Madeira RAFAEL Medeiros

LUIS Pustiglione ESTEBAN Crescente IGOR de Barros

Fotos: Renan Silva
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COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

Um bilhão e 260 milhões 
de reais é quanto a UFRJ 
perderia no orçamento nos 

últimos 10 anos se estivesse sendo 
aplicada a lógica da correção 
proposta pela PEC 241/2016 que 
tramita no Congresso Nacional. 

“É uma projeção importan-
te, porque mostra qual seria o 
resultado dessa PEC para a uni-
versidade frente ao seu programa 
de expansão, democratização 
do acesso, ampliação de novos 
cursos e a existência de cursos 
noturnos”, projeta o pró-reitor de 
Planejamento e Desenvolvimento, 
Roberto Gambine. 

De acordo com Gambine, se a 
PEC 241 estivesse em vigor, seria 
impossível a construção de uma 
das principais políticas públicas 
da última década, que foi o acesso 
ao ensino superior, e consequen-
temente a UFRJ não seria o que 
é hoje. 

“Provavelmente não teríamos 
avançado minimamente no que 
foi proposto para a UFRJ nos úl-
timos anos, não só no sentido de 
sua ampliação, como na oferta 
de trabalho e das ações que estão 
sendo realizadas para que fôsse-
mos considerados hoje a melhor 
universidade do país”, afirma.

Crescimento ameaçado
O pró-reitor informa que, nos 

últimos 10 anos, a UFRJ incor-
porou o equivalente ao total de 
alunos de graduação da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, 
ou seja, mais de 25 mil alunos. 
Atualmente, a UFRJ tem mais de 60 
mil alunos. Se a PEC for aprovada, 
é fato que a instituição enfrentará 
muitas dificuldades. 

“Com a projeção que fizemos, 
podemos antever o futuro, porque já 
estamos enfrentando uma situação 
de enorme restrição orçamentária. 
E somado isso aos contingencia-
mentos regulares dos últimos três 
anos, principalmente nos recursos de 
investimento, nos impõe dificuldades 
em consolidar toda a reestruturação 
administrativa (realização de obras 
e construção de laboratórios), que 
são necessários para dar conta da 
expansão”, constata Gambine. 

Como a UFRJ já trabalha com 
déficit, ele calcula que o impacto 
da PEC 241 virá a curto prazo. Na 
previsão feita no ano passado, o 

PEC 241 ameaça conquistas 
atuais e o futuro da UFRJ 
Apesar do cenário sombrio, a esperança está na resistência da comunidade unidade contra mais este 
golpe da direita e das elites na instituição e na educação superior pública, democrática e de qualidade 

orçamento deste ano deveria estar 
na ordem de R$ 530 milhões, mas 
a universidade recebeu apenas cerca 
de R$ 430 milhões. 

“Se você já trabalha com um 
orçamento aquém das necessida-
des e vem uma regra em que a 
correção não considera as neces-
sidades da instituição, com certeza 
vamos enfrentar enormes dificul-
dades num curto prazo. Antes até 
dos primeiros 10 anos de vigência 
da PEC”, prevê o pró-reitor. 

Projeção dos impactos  
A PEC 241 trará impacto para 

o quadro de pessoal. 
“Pode impactar no processo 

futuro de seleção de pessoal para 
renovação do quadro docente e 
técnico-administrativo. E isso tam-
bém impactará as nossas atividades 
acadêmicas. Nos anos 1990 não 
tivemos reposição mínima dos 
afastamentos por aposentadoria, 
falecimento e exonerações. Se há 
restrição na política de pessoal 
na lógica do controle do gasto 
público, a falta de pessoal terá 

consequência significativa para o 
funcionamento da universidade”, 
antecipa Gambine.

Ele vai ainda mais além: a PEC, 
aliada à reforma da Previdência 
Social, pode piorar mais ainda 
o cenário institucional, porque a 
universidade teria mais de 30% de 
seu quadro de pessoal reduzido. 

“Dependendo de como anda a 
reforma da Previdência, a questão 
de pessoal pode piorar. (A reforma) 
Pode fazer com que todos os que 
hoje recebem abono de permanên-
cia corram para se aposentar para 
evitar perda de direitos, e isso pode 
acarretar um impacto de redução 
de mais de 30% de pessoal. Tanto 
no quadro técnico quanto no 
quadro docente”, alerta.

Ainda há esperança
Na avaliação do pró-reitor, que 

já foi dirigente do Sintufrj, ainda 
que haja uma forte propaganda 
governamental sobre a necessidade 
do ajuste, há resistência de setores na 
sociedade. Principalmente porque 
não passou pelo crivo do voto popular 

um controle de gastos por 20 anos. 
“Essa agenda não foi aprovada 

pela legitimidade popular”, enfatiza.
Em relação à UFRJ e sua comu-

nidade, Gambine acrescenta que a 
universidade tem a obrigação de 
estabelecer o debate sobre a PEC 
241 na sociedade. 

“A universidade tem essa capa-
cidade do pensamento crítico, da 
reflexão, de ser espaço de liberdade 
e de enfrentar polêmicas. Eu tenho 
muita confiança no processo político 
e na disputa na sociedade”, afirma.

Palavra de 
ordem: resistir 
Ele não tem dúvidas de que a 

universidade vai resistir, como já fez 
em épocas anteriores em situações 
difíceis e tem feito quando algum 
problema sério ou tragédia a atinge. 

“Temos feito todos os esforços, 
não só a Reitoria como as decanias 
e as unidades. A comunidade 
universitária em geral tem sido 
extremamente positiva e solidá-
ria para que juntos busquemos 
soluções, mesmo no cenário de 

Fotos: Renan Silva/internet - Montagem: Edinho

ROBERTO Gambine

EM defesa de direitos e da universidade, trabalhadores e estudantes começam a unificar a luta

maiores dificuldades. Isso mostra 
a força da nossa instituição. E é o 
que nos dá ânimo e esperança para 
continuarmos brigando em defesa 
da UFRJ e por uma universidade 
pública, democrática e aberta às 
camadas populares”, conclui 
Roberto Gambine. 
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É LUTA!

O protesto começou no início 
da noite, com concentração na 
Praça da Cinelândia e nas escada-
rias da Câmara Municipal. Cente-
nas de estudantes universitários e 
de escolas federais se uniram aos 
trabalhadores de várias categorias. 
Dali, os manifestantes saíram em 
passeata pela Avenida Rio Branco 
em direção à Caixa Econômica 
Federal, na Avenida Almirante 
Barroso, onde pararam por cerca 
de 15 minutos. Em seguida, parti-
ram para o prédio da Petrobras, na 

Milhares de pessoas ocupam o 
Centro do Rio contra a PEC 241
Choque da PM, com bombas de efeito moral e cassetetes, investiu contra a 
multidão, ferindo e aterrorizando qualquer pessoa que estivesse na mira   

O novo secretário de Segu-
rança Pública do Rio, Roberto 
Sá, em seu primeiro dia no 
cargo, mostrou como será sua 
política do PMDB em relação 
à livre liberdade de mani-
festação. Sob suas ordens, o 
Batalhão de Choque da Polícia 
Militar reprimiu com violência 
desmedida a manifestação 
contra a PEC 241 realizada na 
segunda-feira, 17, no Centro do 
Rio de Janeiro. Trabalhadores e 
estudantes foram às ruas nesse 
dia em várias capitais do país.

O centro da Cidade se 
transformou em um cenário de 
guerra, com bombas de efeito 
moral sendo jogadas pelos sol-
dados da Polícia Militar, que, 
com seus cassetetes, investiam 
contra os manifestantes para-
dos ao longo das calçadas e 
meios-fios. O protesto pacífico 
foi contra os cortes nos gastos 
públicos, principalmente na 
saúde e na educação, e tam-
bém serviu para chamar a 
atenção da população sobre o 
projeto Escola Sem Partido – 
que significa um retrocesso na 
educação brasileira –, outro 
golpe do governo Michel Temer 
na soberania nacional.  

Violência da PM é injustificável  
Avenida Chile. Mas em menos de 
meia hora de caminhada a tropa 
de choque da PM começou a se 
movimentar contra a multidão.

As bombas de gás lacrimo-
gêneo foram lançadas pela PM 
quando os manifestantes entraram 
na Avenida Chile em direção à 
Petrobras. Em frente ao prédio da 
estatal, a violência policial inter-
rompeu a performance preparada 
pela Adufrj, uma das entidades 
organizadoras do protesto junto 
com o Sintufrj, a Associação 

dos Pós-Graduandos da UFRJ, 
a Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ e do DCE 
Mário Prata. A PM justificou sua 
conduta alegando que pessoas 
mascaradas jogaram fogos na 
tropa de choque. Mas o objetivo 
de tamanha violência policial foi 
dispersar a manifestação a qual-
quer custo. 

Os ataques da PM começaram 
contra um grupo de anarquistas, 
mas logo em seguida os soldados 
passaram a atirar aleatoriamente 

nos manifestantes bombas de gás 
lacrimogêneo. As pessoas fugiam 
desesperadas, e eram alcançadas 
pelos policiais e seus cassetetes. Um 
jovem negro foi uma das vítimas 
das cacetadas da tropa de choque. 
Comunicadores populares também 
foram agredidos. Os grandes canais 
de TV não foram vistos na cobertura 
do ato. Cinco pessoas foram atendi-
das com cortes, segundo revelou um 
grupo da Cruz Vermelha. 

Após a dispersão, os manifes-
tantes conseguiram se recompor e 

voltaram em grupos ou sozinhos, 
dividindo-se pelas Ruas 13 de Maio 
e Senador Dantas, em direção à 
Cinelândia, onde então continu-
aram o ato. Depois das 20h30, a 
pretexto de reprimir um grupo de 
manifestantes que pichava as pare-
des da Câmara Municipal, a tropa 
de choque reiniciou as agressões, 
jogando bombas em manifestantes, 
em quem passava pela praça e até 
contra o bar Amarelinho, sitiando os 
clientes que se encontravam dentro 
do estabelecimento. 

Fotos: Renan Silva
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XXV Seminário Nacional de Segurança 
das Ipes e EBTTs é em novembro, na UFRJ

O XXV Seminário Nacional de 
Segurança das Instituições Públi-
cas de Ensino Superior (Ipes) e de 
Ensino Básico Técnico e Tecnoló-
gico (EBTT) ocorrerá de 7 a 12 de 
novembro, na UFRJ, no auditório 
Samira Mesquita, no prédio da Rei-
toria. O seminário tratará de políti-
ca de segurança para as instituições 
públicas de ensino superior e tem 
como objetivo construir uma políti-
ca institucional de segurança para 
estas instituições.

Os anfitriões do evento são a 
Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento (PR-3) e o Sin-
tufrj. As pré-inscrições vão até o dia 
31 de outubro, mas somente serão 
confirmadas com o envio da do-
cumentação (ata assinada e lista 
de presença da reunião que elegeu 
os delegados) e de comprovante 
da taxa de pagamento através de 
depósito identificado no Banco do 
Brasil. A documentação deverá ser 
encaminhada para o e-mail: semi-
narioseguranca@sintufrj.org.br.

Uma política de segurança 
para as universidades

No seminário será debatido 
também o projeto elaborado pela 
Fasubra. A Federação entende que a 
necessidade de se institucionalizar 
uma política de segurança passa 

pelo investimento em concurso 
público, pelo reconhecimento da 
função estratégica da segurança no 
ambiente universitário e pelo papel 
dos vigilantes do quadro efetivo. 

De acordo com a Federação, 
o despertar da consciência de que 
a universidade não é uma ilha e 
não está imune às questões sociais, 
entre elas a violência urbana, apre-
senta o desafio de pensar e construir 
políticas que contribuam, no espa-
ço acadêmico, para a reflexão acer-
ca da violência social, suas causas, 
prevenção e combate.

Nesse debate deve ser respeitada 
a missão da universidade, que não 
deve se restringir, nesta área de se-
gurança, apenas à ação de combate 
ao crime. Assim, o desenvolvimento 
de programas permanentes de ca-
pacitação e formação de vigilantes 
aliado à manutenção do quadro 
regular de pessoal, ingresso na 
universidade através de concurso 
público, é fundamental na instru-
mentalização desses trabalhadores 
para o momento de reação, de uma 
forma conveniente ao ambiente 
universitário.

Para a Federação, a política de 
segurança a ser construída para as 
instituições de ensino superior deve, 
então, atentar para o perfil da uni-
versidade, ao mesmo tempo em que 

deve se inserir nas diretrizes nacio-
nais de Segurança Pública. A segu-
rança universitária extrapola as for-
mas corriqueiras de enfrentamento 
e criminalização do movimento so-
cial. Assim, o exercício da segurança 
na universidade deve ter como pre-
missa a tolerância e a compreensão 
das particularidades da comunidade 
universitária, que tem como ca-
racterística principal a liberdade de 
organização, de manifestação e de 

produção de conhecimento.
A expansão da universidade e 

a carência de vigilantes no quadro 
regular tornaram-se um proble-
ma crucial nas universidades. As 
precarizações das relações de tra-
balho, com a terceirização, princi-
palmente nos setores de segurança, 
avançaram desordenadamente. É 
reconhecido o esforço do quadro 
regular de vigilantes das universi-
dades, mas a realidade estrutural 

mostra que se amplia o sentimento 
de insegurança dentro dos campi. 
Atualmente neles são reproduzidas 
as formas de violência que ocorrem 
em todas as camadas da sociedade. 
O problema se agrava nas univer-
sidades que funcionam em três 
turnos, e dada a peculiaridade 
geográfica e espacial de alguns 
campi, aliada ao baixo número de 
pessoal do quadro efetivo, a pro-
blemática torna-se complexa.

Eduardo Cunha é preso com discrição

EM julho, a comissão de organização do seminário se reuniu no Espaço Saúde Sintufrj

CRIMINOSO

Sem o espetáculo midiático que 
costuma acontecer quando o alvo 
é um petista, a Polícia Federal, de 
forma discreta, prendeu na tarde 
do dia 19 de outubro o ex-deputado 
federal e ex-presidente da Câmara 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O ex-
-parlamentar cassado foi preso pre-
ventivamente nas cercanias de seu 
apartamento, em Brasília. Sua casa 
no Rio de Janeiro também foi alvo 
de operações de busca e apreensão. 

A prisão de Cunha provocou a 
antecipação da volta ao Brasil do 
golpista Michel Temer, que estava 
no Japão. Tanto a prisão como a 
busca foram autorizadas pelo juiz 
Sérgio Mouro, responsável pela 
Operação Lava-Jato em primeira 
instância, a pedido do Ministério 
Público Federal (MPF). Além da 
prisão, a Justiça decretou o blo-

queio de bens de Cunha no valor 
de R$ 220 milhões. Os procura-
dores da Lava-Jato sustentam que 
a liberdade do ex-parlamentar 
representava risco à instrução do 
processo, à ordem pública e abria 
brecha para uma eventual fuga 
do acusado, em virtude da dispo-
nibilidade de recursos ocultos do 
peemedebista no exterior.

A prisão foi decretada na ação 
penal relativa à aquisição de um 
campo exploratório de petróleo em 
Benin, na África, pela Petrobras. De 
acordo com o MPF, Eduardo Cunha 
recebeu 1,5 milhão de dólares em 
propina por intermédio do opera-
dor financeiro João Augusto Rezen-
de Henriques, que teria depositado o 
valor em uma conta secreta do pe-
emedebista na Suíça. Claudia Cruz, 
mulher de Cunha, é acusada na 

mesma ação de ocultar a existência 
dos valores. 

Lula é o alvo
No episódio da prisão, ainda 

que tardia, Cunha estava com o 
seu apartamento em Brasília va-
zio e com sua mala pronta, o que 
dá mais força ao juiz Sérgio Moro. 
Pois, a partir de agora, ele poderá 

dizer que não age de forma seletiva 
e fazer o que sempre buscou: pren-
der Lula. Não há nada mais ur-
gente para as elites internacionais 
e nacionais, as quais Moro repre-
senta, do que tirar Lula da disputa 
de 2018. Pesquisa da Vox Populi 
divulgada semana passada colocou 
o ex-presidente com 35% das inten-
ções de voto. 

Crimes de Cunha
O ex-presidente da Câmara 

dos Deputados é réu na Lava-Jato, 
acusado de corrupção, lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas. Pesa 
contra Cunha a acusação de possuir 
contas na Suíça abastecidas com 
propinas orçadas em 5 milhões de 
dólares, originárias de contratos en-
volvendo atividades da Petrobras na 
África. Naturalmente que ele nega 
as acusações. O mandato de Cunha 
foi cassado pela Câmara no dia 12 
de setembro. Abandonado pelo pró-
prio partido e pelos aliados de oca-
sião na aventura do impeachment, 
o peemedebista ficará inelegível até 
2027. Com a cassação, Cunha per-
deu o foro privilegiado e seu caso 
saiu das mãos do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e foi dirigido para 
o âmbito do juiz Sérgio Moro. 

Foto: Renan Silva

Foto: Internet

COMPARSAS: Michel Temer e Eduardo Cunha 
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PEC 241

O governo do golpista Michel 
Temer tem pressa em apro-
var a PEC da Morte, e o pre-

sidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), que faz 
parte da tropa do golpe, pretende 
que a proposta de emenda à Cons-
tituição seja votada, em segundo 
turno na Casa, nesta terça-feira, 
25, ou na quarta-feira, 26. A PEC 
241/2016 já foi aprovada, em pri-
meiro turno, por 366 votos contra 
111, no dia 10 de outubro.  

A PEC 241 é do Executivo e 
congela as despesas do governo 
federal, com cifras corrigidas pela 
inflação, por até 20 anos. A ideia 
é fixar um limite para as despesas, 
podendo este ser revisado depois 
dos primeiros dez anos. Nesse 
período, o gasto realizado será 
o do ano anterior corrigido pela 
inflação (na prática, em termos 
reais — em comparação com o 
que o dinheiro é capaz de com-
prar em dado momento — fica 
praticamente congelado).

Se entrar em vigor em 2017, 
portanto, o Orçamento disponível 
para gastos será o mesmo de 2016, 
acrescido da inflação de 2016. 
A medida irá valer para os três 
Poderes — Executivo, Legislativo 
e Judiciário. Pela proposta atual, 
os limites em saúde e educação só 
começarão a valer em 2018.

Tramitação no Senado
O presidente do Senado, Renan 

Calheiros, com os líderes das ban-
cadas, definiu o calendário para 
a votação da PEC 241. Segundo 
o cronograma, se aprovada em 
segundo turno na Câmara, a 
PEC começará sua tramitação 
no Senado no dia 25 de outubro, 
quando a leitura da proposta será 
feita em plenário.

A PEC está programada então 
para ser votada no dia 9 de novem-
bro na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). Após essa etapa, 
segue para votação em primeiro 
turno no plenário, o que deve 
ocorrer no dia 29 de novembro. 
No dia 13 de dezembro, a PEC será 
votada em caráter definitivo.

Durante a negociação para a 
definição dessas datas, a oposição 
conseguiu incluir no cronograma 
a realização de duas audiências 
públicas sobre o assunto: uma na 
fase em que a PEC será analisada 
na CCJ e outra durante a discussão 
no Plenário do Senado.

Audiência pública 
Na segunda-feira, dia 17, co-

ordenadores da Fasubra Sindical 
participaram da audiência públi-
ca que discutiu o tema “Saúde, 
Cidadania e Direitos Humanos”, 
presidida pelo senador Paulo Paim 
(PT-RS), na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participati-
va (CDH) do Senado Federal.

A PEC 241/2016 e suas conse-
quências para a saúde foi o tema 

Votação em segundo turno 
na Câmara dias 24 e 25 
Pelo calendário do Senado, a PEC vai à votação definitiva 
naquela Casa no dia 13 de dezembro  

central do debate A audiência 
reuniu representantes de fede-
rações e sindicatos, servidores e 
aposentados, que reafirmaram a 
disposição de mobilizar e lutar 
contra a aprovação da proposta 
pelo Congresso Nacional.  

Reunião com a Andifes
Na terça-feira, dia 18, a Fasu-

bra, Andes, Proifes, Sinasefe, UNE e 
Anel se reuniram com a presidente 
da Associação Nacional dos Diri-
gentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes) e reitora 
da UFRN, Ângela Maria Paiva, em 
Brasília, com o objetivo de articu-
lar ações de enfrentamento contra 
aprovação da PEC 241. 

De acordo com a Federação, 
há uma disposição de unidade 
da Andifes e das entidades da 
educação para barrar a provação 
da “PEC do Fim do Mundo”. A 
maior preocupação é informar 
as consequências da PEC, do PLC 
54/2016 (PLP 257/16), do projeto 
Escola Sem Partido, da reforma 
do ensino médio e mobilizar a 
comunidade acadêmica para a 
luta contra a retirada de direitos 
e o sucateamento da educação 
brasileira. 

Para a dirigente da Andifes, 
“não priorizar a educação como 
ação estratégica para o desenvol-
vimento econômico e social do país 
é o defeito mais grave desta PEC, 
talvez seja a coisa mais amarga 
que nós tenhamos que comparti-
lhar”, em contraponto com países 
economicamente desenvolvidos, 
que investem em educação, ciência 
e tecnologia à parte das crises.

Posicionamento  
Em julho, a Andifes publicou 

nota afirmando a importância de 
um sistema federal de ensino su-
perior público, gratuito, autônomo 
e de qualidade para a construção 
de uma sociedade mais igualitária, 
desenvolvida e democrática. 

Segundo Ângela Maria, al-
guns estudos estão sendo feitos 
pela Comissão de Finanças da 
Câmara dos Deputados, e “mos-
tram que R$ 24 bilhões serão 
retirados da educação ano a ano, 
com a vigência da PEC 241/16”. 
A Comissão de Orçamento está 
fazendo um estudo sobre o rombo 
no orçamento das universidades 

Diante da possibilidade cada 
vez mais concreta da aprova-
ção da PEC 241 no Congresso 
Nacional, parlamentares da 
oposição começaram a falar 
abertamente sobre a possibili-
dade de sugerirem uma emenda 
para a realização de um refe-
rendo sobre o assunto. A ideia 
surgiu de senadores da Rede 
Sustentabilidade e do PCdoB, e 

e do Ministério da Educação para 
entender as consequências numé-
ricas, dimensionar as consequên-
cias acadêmicas, na qualidade da 
educação e no processo de inclusão 
que se faz hoje nas universidades. 

Ações conjuntas
As ações apontadas seriam 

a realização de audiências pú-
blicas, visitas a parlamentares e 
a divulgação de informações à 
comunidade acadêmica e à popu-

lação com o objetivo de discutir as 
consequências da proposta.   

A direção da Fasubra e as 
demais entidades se reunirão 
novamente com a Andifes na 
primeira semana de novembro. 

Referendo popular 
seria, segundo o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), consenso 
entre a oposição.

De acordo com Randolfe, 
essa emenda pode ser apresenta-
da durante a tramitação da PEC 
no Senado, mas a consulta po-
pular aconteceria apenas após a 
aprovação final da proposta no 
Congresso. Como a decisão final 
sobre a PEC está marcada para 

13 de dezembro, o referendo 
teria um curto espaço de tem-
po para ser realizado ainda em 
2016. Esse argumento já está 
sendo utilizado por parlamen-
tares da base do governo para 
rejeitar a proposta de ouvir a 
sociedade brasileira sobre o 
assunto. Isso porque a ideia 
do governo é que a PEC passe 
a valer já em 2017.

AUDIÊNCIA pública no Senado

REUNIÃO das entidades com a presidente da Andifes

Fotos: Internet

 

         



RECONHECIMENTO

osé Gama da Silva Sobri-
nho é um aposentado de 
bem com a vida. Aos 69 
anos, casado com Francisca 

da Conceição, com quem teve 
os cinco filhos – Luiz Antônio, 
44, Nívia, 42, José Roberto, 40, 
Alexandre, 39, e Patrícia, 36 –, 
atualmente divide o tempo livre 
entre a família (incluindo os 23 
netos e os 10 bisnetos), os amigos 
na Vila Residencial, onde mora há 
43 anos, e as atividades sindicais.  

Como muitos dos antigos 
servidores da UFRJ, José Gama 
chegou ao quadro efetivo da 
universidade depois de um longo 
período como prestador de servi-
ço. No dia 26 de junho de 1968, 
aos 22 anos, depois de dar baixa 
no Exército, ele foi contratado 
como faxineiro para trabalhar 
no Instituto de Psicologia, onde 
permaneceu por 17 anos e chegou 
a agente de portaria. Mas voltou 
à antiga função ao ser enviado 
para a Reitoria. 

Finalmente, servidor
Somente na década de 1980, 

na gestão do reitor Adolfo Polilo, 
é que José Gama conquistou a 

A contribuição do técnico à pesquisa científica
O técnico de laboratório Josué 

Marcelo de Almeida Silva, 
35 anos, ingressou na uni-

versidade em 2014. Trabalha no 
Biotério de Experimentação com 
Roedores do Núcleo em Ecologia e 
Desenvolvimento Sócio Ambiental 
de Macaé (Nupem). Formado em 
biologia, é especialista em Gestão 
de Qualidade e Biossegurança 
pela Fiocruz, e este ano concluiu 
o mestrado em Ciências, na Uerj. 

O biotério faz parte do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Produtos Bioativos e Biociências, 
cuja finalidade é abrigar ratos 
e camundongos que estão sob 
protocolo experimental que segue 
normas éticas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Contro-
le de Experimentação Animal 
(Concea). Portanto, exige o 
acompanhamento de profissio-
nais fortemente comprometidos 
com seu fazer e, acima de tudo, 
qualificados.

Josué cuida dos animais e 
explica que existem protocolos 
autorizados por uma comissão que 
regem a experimentação animal 
para que estes não sejam expostos 
a sofrimento.  

Profissionalismo 
“O técnico-administrativo em 

educação é quem move a máqui-
na; ele é responsável pelo processo 
de ingresso e de distribuição dos 
alunos. E não trabalha apenas com 
administração, mas também com 
pesquisa, como é o meu caso. Eu 
observo o animal, porque um dos 
pontos necessários (da pesquisa) 
é entender qual o comportamento 
do animal no experimento. Por 
exemplo: se ele sentir dor, haverá 
descontrole de todo o processo fi-
siológico e emocional com reflexos 
na pesquisa, causando impacto na 
ciência básica”, explica o técnico.

A atuação do técnico-admi-
nistrativo no desenvolvimento de 
pesquisas básicas conta ponto na 
comunidade científica. 

“Quando se vai publicar o 
resultado de uma pesquisa, a 
Sociedade Científica faz sua ava-
liação com base nos indicadores 
de qualidade. Alguns dos fatores 
analisados são a capacidade 
técnica e científica dos técnicos 
envolvidos. Além de executor, o 
técnico-administrativo em edu-
cação da UFRJ é um indicador da 
qualidade do processo científico 
da pesquisa básica”, afirma  Josué.   

Reconhecimento 
De acordo com Josué, o técni-

co-administrativo em educação 

(TAE) das universidades ressente-
-se de dois tipos de reconhecimen-
to: do governo e da instituição.

“Nós sabemos que os salários 
dos trabalhadores das universi-
dades têm um déficit muito alto 
em relação aos de servidores de 
outros Poderes, como o Judiciário. 
As universidades não são valori-
zadas como deveriam, tendo em 
vista que a educação é o tronco 
de toda a árvore das profissões. 
Por outro lado, os TAEs ainda 
estão procurando caminhos e 
espaços dentro das universidades, 
embora já exista uma grande 
aceitação destes profissionais por 
parte de um grupo de docentes. 
Aqui mesmo, no centro onde 
trabalho, de certa forma partici-
po da interação do aprendizado 
do aluno. Porque o meu chefe 
imediato e a direção entendem 
que o técnico-administrativo faz 
parte do processo educativo e me 
dão liberdade para orientar os 
estudantes naquilo que sei, desde 
o momento em que se preparam 
para fazer a pesquisa”, analisa.

“Percebo, portanto”, continua 
Josué, “que aos poucos o técnico-
-administrativo está entrando nas 
áreas que ele domina. E isso está 
ocorrendo devido à mudança de 
cultura da instituição e também 

pela formação dos técnicos-
-administrativos além da exigida 
pelo cargo que ocupa. Muitos têm 
mestrado e doutorado. Além disso, 
tenho colegas engenheiros, tecno-
logistas, advogados, psicólogos 
que são TAEs de nível médio. A 
classe está crescendo intelectu-
almente, e com base nisso e na 
nova cultura da instituição, (os 
TAEs) estão ocupando espaços. 
Essa é a minha visão, a do Josué 
que entrou na UFRJ em 2014”.

“Uma UFRJ 
cada vez melhor” 
Josué aguarda apenas a apro-

vação das correções de sua dis-
sertação para obter o diploma 
de mestrado. Além de investir na 
formação e no crescimento profis-
sional, ele fará jus a um percentual 
de incentivo à qualificação.

 “Se você está sendo incen-
tivado e as portas estão sendo 
abertas, melhor vai ser o processo 
de qualificação e realização da 
pesquisa e da atividade do TAE. 
Isso tem impacto direto na vida 
funcional e também no aumento 
da qualificação dos profissionais. O 
resultado final é  uma universidade 
pública com qualidade. É todos 
unidos para criar uma UFRJ cada 
vez melhor”, conclui Josué. 

Caravaneiro de primeira linha 
efetivação. Foi enquadrado como 
recepcionista e se aposentou na 
função trabalhando no Centro 
de Ciências da Saúde (CCS), ao 
completar 30 anos como servidor 
da UFRJ. Ele disse que na época 
em que foi efetivado achava que 
a UFRJ estivesse falida, pois re-
cebia de salário Cr$ 139. E, para 
complementar a renda familiar, 
à noite trabalhava como vigilante 
particular. Cumpria turnos de 12 
por 36 horas e ganhava Cr$ 400.

“Foram tempos de dureza. 
Morava em Jardim Primavera, em 
Duque de Caxias, e viajava pen-
durado nos trens da Leopoldina”, 
relembra o aposentado.

 
Muitos motivos 
para sentir orgulho 
José Gama também guar-

da com carinho na memória 
lembranças preciosas do jovem 
sonhador e batalhador que 
foi. Trabalhando na UFRJ, por 
exemplo, casou-se aos 22 anos 
com a companheira da vida 
toda. Na época, Francisca Con-
ceição tinha 15 anos. 

Enquanto trabalhava no 
campus da Praia Vermelha, 

matriculou-se no turno da noite 
na Escola Municipal Minas 
Gerais, na Urca. Quando tomou 
essa decisão, ele sequer havia 
concluído o antigo primário. 
É motivo de orgulho para o 
servidor ter-se aposentado com 
o nível médio completo.     

Ser associado do Sintufrj 
desde a fundação da Asufrj 
pelo seu tio Severino Cosme, 
ex-motorista do reitor Pedro 
Calmon é um fato que José 
Gama também jamais esquece. 

“Desde então nunca faltei 
a um ato sindical. Já participei 
de 41 caravanas. Tenho certeza 
de que se não fosse essa luta 
não teríamos conseguido sair 
daquele salário magro e hoje 
estaria aposentado ganhando 
uns mil e duzentos reais”, 
acredita o servidor. 

“Fui muito feliz 
na universidade”    
Falar sobre a UFRJ faz os 

olhos de José Gama brilharem.
“Fui muito feliz na uni-

versidade. Trabalhei com bons 
chefes, nunca peguei suspensão 
e nunca respondi a inquérito 

administrativo. Quando não 
estava satisfeito numa unidade, 
fazia permuta. Naquela época 
era assim”, conta.  

A única tristeza de José Gama 
é contabilizar os amigos que já 
se foram: “A maioria do meu 
tempo já morreu, e a garota-
da nova, que eu sempre puxo 
conversa, nunca vai substituir 
os amigos da antiga”. 

Apesar da saudade que car-
rega no peito dos velhos tempos, 
José Gama admite que atualmen-
te a UFRJ está muito melhor: 
“Hoje o trabalhador é mais 
respeitado, tem voz. Antes, chefes 
ameaçavam até com demissão”.

Há 43 anos,  José Gama 
mudou-se para a Vila Resi-
dencial e tornou-se um ilustre 
morador da Rua das Camélias. 
Morar praticamente dentro da 
Cidade Universitária é uma fe-
licidade para o aposentado, pela 
proximidade com o Sindicato. O 
Espaço Saúde Sintufrj se trans-
formou numa referência não só 
para ele, como para a esposa, 
a filha Patrícia e o neto Vitor, 
de 22 anos,  frequentadores 
assíduos da academia.   

J

Fotos: Renan Silva
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