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Violência policial e Forças Armadas 
não fazem trabalhador recuar da luta

Marcha em Brasília (ocupabrasilia) contra as reformas 
previdenciária e trabalhista, pelo Fora, Temer! e por eleições 
diretas já bate todas as expectativas de público. Páginas 4 e 5 

O ato em frente ao Ministério do Planejamento pelo retorno dos 28,86% aos contracheques da 
categoria não foi realizado pelos caravaneiros do Sintufrj, conforme o previsto, porque todos os 
ministérios foram esvaziados e fechados. O assessor jurídico da direção, André Viz, também estava 
em Brasília para tentar arrancar do Planejamento a audiência solicitada há tempos.
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DOIS PONTOS

Nota do Consuni em defesa da 
democracia e da soberania popular

“As recentes denúncias envol-
vendo o governo de Michel Temer 
e todo um aparato político a ele 
articulado causam perplexida-
de e indignação na população 
brasileira. Essa evidente crise de 
legitimidade exige mudanças 
imediatas do grupo dirigente do 
país, por meio de processos que 
possam reinstituir a soberania 
popular, nos termos da Constitui-
ção da República.

Urge garantirmos o Estado 
Democrático de Direito, como 
outorga o Artigo 1º da Constitui-
ção, e permitir a soberania popu-
lar pelo do voto universal, direto 
e secreto, conforme determina o 
Artigo 14 da nossa Carta Magna.

Qualquer alternativa que 
objetive perpetuar no poder, por 

Entidades condenam 
massacre em Pau D’Arco
CUT, FETAGRI, MST E CPT cobram apuração de chacina

Um dia após a audiência 
pública realizada na Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará que 
tratou da acentuação da violência 
no campo em território paraense, 
fomos novamente sacudidos por 
mais uma chacina de trabalha-
doras e trabalhadores rurais, 
desta vez vitimando dez pessoas 
na fazenda Santa Lúcia, situada 
no município de Pau D'Arco, na 
região Sul do Pará, durante ação 
comandada pelas Polícias Militar 
e Civil do estado. 

A chacina de Pau D'Arco é 
mais um triste episódio que evi-
dencia o acirramento da violência 
no campo, vitimando trabalhado-

Três dias de festa para estudantes do ensino médio
Mais de 20 mil estudantes de 

escolas públicas e particulares vi-
sitaram o campus da Cidade Uni-
versitária nos três dias que durou o 
Conhecendo a UFRJ 2017 (23, 24 e 
25 de maio). Os mais de 70 estan-
des sobre os cursos oferecidos pela 
universidade, ofi cinas de Testes 
de Habilidades Específi cas (THE), 
palestras e a Tenda Cultural, onde 
foram realizadas atividades artísti-
cas, foram concentrados nos espa-
ços da Escola de Educação Física e 
Desportos. 

Dezenas de estudantes e pro-
fessores de diferentes graduação 
foram mobilizados para o even-
to, que reuniu mais de sete mil 
visitantes por dia. Nas visitas 
guiadas, os futuros universitários 
conheceram laboratórios e salas 
de aulas dos principais centros 
acadêmicos. A Cidade Universi-
tária ganhou um colorido dife-
rente com a presença dos jovens, 
ávidos por conhecer um pouco do 
cotidiano universitário na mais 
importante instituição federal de 
ensino superior do país. 

Saudação
“A UFRJ é o lugar de lutarmos 

HU: Côrtes diz 
que assalto não 
passou de boato

Na quarta-feira, dia 24 de 
maio, espalhou-se a notícia de 
que bandidos invadiram o Hos-
pital Universitário e assaltaram 
funcionários, estudantes e até pa-
cientes. Servidores chegaram a se 
trancar em suas salas com medo. 
Mas o diretor Eduardo Côrtes in-
formou que nada disso ocorreu e 
que o alarde foi em consequência 
de um mal-entendido. 

Segundo Côrtes, uma estu-
dante da pós-graduação estava 
conversando no vão de uma esca-
da com o namorado quando um 
funcionário que descia do quarto 
para o terceiro andar interpretou 
a cena como sendo um assalto. 
Assim que o boato se espalhou, a 
própria estudante teria enviado  
mensagem por celular ao seu gru-
po desfazendo a confusão. Mesmo 
assim, disse o diretor, “a história 
cresceu e virou um arrastão de um 
grupo armado”. Até a imprensa o 
procurou. 

O que há de fato, segundo ele, 
é um clima de insegurança devido 
à redução, há dois anos, de tercei-
rizados da empresa de vigilância, 
o que tem gerado reclamações da 
comunidade do HU.

res e trabalhadoras rurais, a parte 
mais vulnerável dos confl itos en-
volvendo a posse e o uso da terra 
no Pará. As causas estruturais da 
acentuação dos assassinatos de 
camponeses nas áreas rurais para-
enses estão associadas à impuni-
dade, à grilagem de terras, à con-
centração da estrutura fundiária e 
ao ambiente político-institucional 
forjado pelo golpe parlamentar-
-jurídico-midiático de 2016. 

A barbaridade da ação poli-
cial defl agrada pelas forças da 
PM e Polícia Civil paraense em 
Pau D'Arco, sob o pretexto de ter 
reagido à suposta resistência de 
famílias que se negavam a cum-

prir 14 mandados de prisão con-
tra si, revela que o Estado coer-
citivo anda de braços dados com 
a morte. Trata-se de uma frágil 
argumentação desprovida de 
qualquer fundamento, pois ne-
nhum policial sofreu dano físico, 
enquanto do outro lado tomba-
ram dez vítimas, dezenas saíram 
feridos e outros encontram-se de-
saparecidos. Em outras palavras, 
trata-se de um crime de Estado, 
tal qual ocorreu há 21 anos em 
Eldorado do Carajás, quando 19 
trabalhadores foram brutalmente 
executados.

Belém, 25 de maio de 2017 
(trechos do texto da CUT-Pará)

meio de acordos pelo alto, os que 
corroeram a democracia, a ética 
pública e os fundamentos dos 
direitos sociais da Constituição, 
perpetuará a crise com desdo-
bramentos devastadores para o 
país.

As mudanças nos fundamen-
tos da cidadania assegurados na 
Carta Magna, notadamente por 
meio da Reforma da Previdência 
e da Reforma Trabalhista, não 
podem seguir em tramitação, por 
completa ausência de legitimida-
de de seus proponentes.

O Conselho Universitário da 
UFRJ conclama a comunidade 
universitária a se engajar na defe-
sa da democracia e a se mobilizar 
na vigilância da preservação do 
Estado Democrático de Direito.” 

por nossos sonhos, e está voltada, 
sobretudo, para a produção de 
arte, ciência, tecnologia e do estí-
mulo ao pensamento crítico. Nós 
não estamos olhando para o mer-
cado; precisamos de artistas, enfer-
meiros, médicos, fi lósofos etc. que 
possam produzir conhecimento 
para mudar a história”, disse o 
reitor Roberto Leher aos visitan-

tes, destacando a importância do 
evento no calendário acadêmico 
da universidade.  

“Aqui é o espaço onde o saber 
se aprofunda, pois a informação é 
dada de maneira colaborativa. É 
o espaço onde se exercita a demo-
cracia e a curiosidade”, comple-
mentou a pró-reitora de Extensão, 
Maria Malta, que também compôs 

a mesa de abertura com os pró-
-reitores de Graduação e Pós-Gra-
duação, com a superintendente da 
Superintendência-Geral de Políti-
cas Estudantis (SuperEst) e com 
representantes do Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS) e da Escola 
de Educação Física e Desportos, 
unidade que todos os anos sedia o 
Conhecendo a UFRJ.  

ESTUDANTES na rampa de acesso à Escola de Educação Física e Desportos

Foto: Diogo Vasconcellos/Coordcom-UFRJ

Sintufrj presta contas
A partir do dia 6 de junho, a direção do Sintufrj realizará audiências 

públicas nos campi da UFRJ para prestar contas à categoria do exercício 
fi nanceiro de 2015 e 2016. Dessa data em diante, também, um coordenador 
sindical fi cará de plantão na sede da entidade para mostrar aos interessados 
os balancetes e esclarecer quaisquer dúvidas, das 10h às 16h.
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UFRJ

O Conselho Universitário 
(Consuni), convocado ex-
traordinariamente no dia 

23 de maio para discutir a grave 
situação política do país, aprovou 
uma nota em defesa da demo-
cracia e da soberania popular, 
ratificando o texto proposto e pu-
blicado no dia 19 pela Reitoria. O 
documento aponta que a evidente 
crise de legitimidade exige mudan-
ça imediata no governo, alçado ao 
comando do Brasil por um golpe 
jurídico e midiático pelo voto uni-
versal: direto e secreto, conforme 
determina a Constituição.

O reitor Roberto Leher explicou 
que aquela era uma sessão im-
portante, com o propósito de uma 
reflexão coletiva e de possiblidades 
de ação para a instituição. Para ele, 
a universidade pública tem um 
papel a cumprir neste momento 
decisivo do país e num contexto 
em que todas as conquistas da 
Constituição de 1988 estão sendo 
ferozmente destroçadas, com o 
desmonte de direitos sociais e 
liberdades políticas.

Frentes de trabalho
Diante desse quadro, e com 

base em sugestões apresentadas na 
Plenária de Diretores e Decanos, 
a Reitoria propôs uma série de 
encaminhamentos para debater 
a situação e para que a UFRJ, 
com outras instituições, possa 
fazer proposições para saída da 
crise. Além da articulação com a 
Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), o reitor infor-
mou que a proposta é abrir frentes 
de trabalho de interlocução com 
instituições coirmãs, como univer-
sidades e instituições de pesquisa.

Os conselheiros ratificaram 
a posição da Reitoria e também 
fizeram propostas considerando a 
necessidade de a universidade se 
manifestar nesta conjuntura de 
retrocessos sociais graves, como, 
por exemplo, realizar um debate 
consistente de alternativas e cená-
rios. Na opinião de alguns deles, 
a crise tem elementos de restrição 
das liberdades democráticas.

Fazem parte das propostas a 
convocação do conselho de emé-
ritos; a realização de congresso 
universitário; dias inteiros de de-
bate com a população, políticos e 
mídia, e de movimento com outras 
universidades e a Andifes.

Leher propôs a construção de 
fóruns públicos, Universidade na 
Praça, debates e atos em defesa da 

“Em defesa da democracia 
e da soberania popular” 

democracia, e explicou que já há 
um grupo de trabalho formatando 
o congresso universitário para 
colocar em discussão a atualiza-
ção do ordenamento da UFRJ: “É 
fundamental antecipar cenários. 
Temos que fazer projeções no 
tempo histórico”.  

“Não há democracia”
A conselheira representante 

técnico-administrativa, Iaci 
Azevedo, reiterou a avaliação dos 
estudantes: “Não há democra-
cia. Aquilo contra o qual temos 
que lutar é uma facção. São 
bandidos, ladrões. Pensamentos 

fazem frente a ladrões?”, indagou, 
acrescentando: “O que está dado 
é um alerta vermelho. Quando o 
professor Leher discorre a respeito 
de cidadania, fico emocionada. 
No entanto, nós sabemos o que 
é cidadania, mas o povo, não. 
Parafraseando Leonardo Boff 
quando disse que temos que ir não 
só para a resistência, mas para o 
confronto, porque a violência é 
deles, não vamos salvar o Brasil 
sentados fazendo debates. Agora 
é alerta vermelho. Teremos que 
fazer aquilo que sabemos fazer, 
que é ajudar quem não conse-
gue pensar e sequer sabe o que 

“Governo golpista, já estou 
sem paciência. Não vou deixar 
você mexer na minha Previdên-
cia”. Entoando palavras de ordem 
como essas, dezenas de servidores 
e estudantes que embarcaram nos 
ônibus no Sintufrj rumo ao ato 
#ocupabrasilia fizeram um pit 
stop na Reitoria para manifestar 
apoio à iniciativa de convocação 
extraordinária do colegiado para 
discutir e fazer encaminhamentos 
sobre a crise política do país.

O reitor agradeceu a presença 
dos servidores e estudantes e afir-
mou:  Sabemos que muitos de vocês 
estão indo a Brasília, certamente 
este é um momento de pressão. 
Entendemos que é uma mani-
festação democrática, a favor da 
cidadania, do país”. 

O colegiado abriu a palavra 
ao coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis, que elogiou 
a inciativa da Reitoria e anun-
ciou a ida dos quatro ônibus de 
caravaneiros, lotados de jovens e 
idosos, “todos presentes na luta e 
com disposição”. Ele relembrou 
alguns momentos históricos 
de reação da categoria: como 

é cidadania. Não temos que ter 
medo. Vamos para a rua, vamos 
fazer a Universidade na Praça 
(evento que mostra a produção 
universitária)”.

Encaminhamentos
Após a aprovação da nota 

pelo colegiado, Roberto Leher 
informou sobre a realização de 
reunião emergencial da Andifes, 
no dia 25, para avaliar o momento 
delicado do país.  

“É importante que possamos 
agir de maneira conjunta com ou-
tras universidades, e temos tam-
bém que construir uma agenda 

universitária que envolva debates, 
aulas públicas, fóruns (segundo 
a proposta dos conselheiros) no 
sentido de que a universidade deve 
ter uma voz pública, interlocução 
com os movimentos, sindicatos, 
partidos; precisamos fazer uma 
reunião emergencial com as 
entidades representativas da UFRJ 
e com diretores e decanos para 
tratar da questão”, disse o reitor.

A sessão foi encerrada sob 
aplausos dos presentes. 

Reunião – A Andifes realizou 
reunião emergencial na quinta-
-feira, 25 de maio, com a presença 
de mais de 20 reitores, entre eles 
o da UFRJ. Roberto Leher disse 
ao Jornal do Sintufrj que foram 
discutidos a conjuntura e o papel 
das universidades neste momento 
crucial do país, definidos eixos 
de intervenção e deliberada a 
elaboração de uma nota com a 
posição do conjunto dos reitores 
sobre a situação atual, a qual seria 
levada à reunião ordinária no dia 
31 de maio.   

Caravana faz parada no Consuni

em 1988, quando saíram da 
UFRJ 15 ônibus para lutar pela 
Constituição Cidadã; a luta pela 
aprovação do RJU; a resistência 
aos ataques aos serviços públicos e 
à universidade nos governos FHC 
e Collor; a luta contra a reforma 
da Previdência no governo Lula 
e o enfrentamento à PEC 55 (que 

congela por 20 anos os investi-
mentos em políticas públicas).

Assis aproveitou o espaço para 
mais uma vez defender a “unida-
de de classe” e o apoio à luta da 
categoria no enfretamento aos 
ataques a direitos, como as refor-
mas previdenciária e trabalhista 
propostas pelo governo ilegítimo 

de Michel Temer. E encerrou sua 
fala saudando os caravaneiros: 
“São vocês que constroem a luta 
e mudam o país” (sob palmas) e 
também os conselheiros presen-
tes: “A universidade tem que se po-
sicionar, mostrar que o propósito 
da instituição é construir um país 
melhor para todos os brasileiros”. 

CARAVANEIROS se concentram no hall da Reitoria

ASSIS e caravaneiros na sessão do Consuni 

EM marcha, caminham até o salão do Consuni

Fotos: Renan Silva

Leia na página 6 a nota do Consuni “Em defesa da democracia e da soberania popular” aprovada nesta sessão extraordinária. 
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OCUPABRASILIA

Mobilização vitoriosa!
Com muita garra, trabalhadores enfrentam a co-

vardia policial na Esplanada dos Ministérios para defender 
direitos, a saída de Michel Temer e eleições diretas já. O 
ilegítimo, desesperado, convoca as Forças Armadas para 
reprimir a manifestação.  

Uma demonstração de fraqueza e não de força levou 
o golpista Michel Temer a usar as Forças Armadas para 
conter o gigantesco protesto na capital federal – cerca de 
200 mil pessoas – pedindo a sua saída e contra as reformas 
trabalhista e previdenciária, na quarta-feira, dia 24 de maio. 
A manifestação, organizada pelas centrais sindicais e pelos 
movimentos populares na Esplanada dos Ministérios, foi a 
maior dos últimos tempos.  

Trabalhadores de diversas categorias e servidores públicos 
da maioria dos estados pegaram a estrada na terça-feira, 
23, rumo a Brasília. Toda a base da Fasubra atendeu à 
convocatória; o Sintufrj enviou quatro ônibus, um deles 
saiu do campus UFRJ-Macaé. A adesão à manifestação de 
repúdio à retirada de direitos, pelo fim do governo golpista 
e por eleições diretas já foi além das expectativas. 

Covardia
Por volta das 13h, começaram os tumultos, com policiais 

militares  lançando bombas de gás lacrimogêneo para conter 
os manifestantes e impedi-los de se aproximar do Congresso 
Nacional. Lá dentro, a tensão foi enorme. Deputados troca-
ram empurrões quando o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), anunciou a convocação de tropas federais.

Ao ilegítimo Temer, diante da perda de controle e cada 
vez mais enfraquecido no Palácio do Planalto, restou um 
gesto de desespero: editar o decreto de Garantia da Lei e da 
Ordem para convocar as Forças Armadas, numa tentativa 
desesperada de demonstração de força. Ele se valeu da Força 
Nacional, Exército e até Marinha para formar barreiras em 
volta do Congresso e dos ministérios, chegando a colocar 
30 homens da Guarda Presidencial com escudos na rampa 
do Palácio do Planalto. 

A medida foi vista por especialistas como um sinal de 
perda de legitimidade do presidente, que foi acusado, in-
clusive, de ter cometido novo crime de responsabilidade ao 
chamar as Forças Armadas para “garantir a lei e a ordem” 
no Distrito Federal após a manifestação pacífica. Horas 
depois, Temer não aguentou as críticas e a falta de apoio e 
revogou o decreto.

A cada dia que passa Michel Temer vai se isolando mais 
e mais. No dia 23, ele perdeu mais um assessor, em meio a 
novas revelações da podridão de seu governo, de seus asse-
clas e de seu partido. A CUT culpou a “falta de preparo” do 
Estado para receber o protesto, afirmando que “milhares de 
mulheres, homens, jovens e crianças foram recebidos com 
balas de borracha e gás lacrimogêneo”. Vídeo veiculado 
nas redes sociais pelo jornal O Globo mostrou soldados 
atirando com arma de fogo contra a multidão.

Apesar das cenas de violência que todos puderam ver 
nas redes sociais e até mesmo nos telejornais, a narrativa 
dos jornalistas da mídia monopolista qualificou a vitoriosa 
mobilização sindical e popular como bagunça e vandalismo. 
O mesmo discurso utilizado pelo governo de criminosos que 
tomaram o poder.  

Fora, Temer!
Já são 15 os pedidos de impeachment do golpista 

Michel Temer  protocolados na Câmara dos Deputados, 
entre eles o da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), fiel escudeiro de Temer e atual 
presidente da Câmara dos Deputados, cozinha os pedidos 
em banho-maria. Pede paciência, pois alega que não 
pode avaliar questão tão grave de forma rápida. Mas reve-
la sua real intenção ao reafirmar que, “como presidente 
da Câmara, não será instrumento para desestabilização 
do Brasil”. Maia, em reunião com Temer dia 21 de maio, 
garantiu ao golpista que se manterá leal a ele.

“Li o decreto e estou convencido de 
que é um absurdo e inconstitucional”, 
afirmou o professor emérito da USP, 
o jurista Dalmo Dallari, um dos mais 
conceituados do país. 
Entre outras explicações, ele disse: 
“Primeiro, porque Temer faz a invocação 
de dois incisos da Constituição que não 
dão fundamento para determinar o uso 
das Forças Armadas como polícia”. 
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A grande marcha foi iniciada às 12h, saindo do estádio Mané Gar-
rincha e seguindo pelo Eixo Monumental, sentido Congresso Nacional, 
na contramão. Milhares de servidores públicos, trabalhadores de diver-
sas categorias (professores, metalúrgicos, bancários, petroleiros etc.), 
estudantes, movimento indígena, sem terra e sem teto, com bandeiras, 
camisetas e bonés personalizados, faixas, trio elétrico e palavras de 
ordem, avançaram para a Esplanada dos Ministérios. A Fasubra levou 
cerca de 1.200 trabalhadores técnico-administrativos em educação de 
instituições federais de ensino superior de todo o país. 

 Mas ao chegar ao ponto de encontro de todas as categorias, a ma-
nifestação foi surpreendida com o Congresso Nacional, o Palácio do 
Planalto e o Supremo Tribunal Federal cercados por barreiras de grades 
de ferro. Os manifestantes foram recebidos com bombas de gás, spray de 
pimenta e balas de borracha pela tropa de choque e pela cavalaria da 
Polícia Militar do Distrito Federal. Do alto, helicópteros reforçavam a 
truculência descabida atirando bombas sobre a multidão e ameaçando 
as pessoas com fuzis. 

 A covardia policial fez diversos feridos, inclusive jornalistas. No 
entanto, o pior ainda estava por vir: um manifestante foi ferido a bala 
por um dos disparos feitos por PMs. O cenário de guerra era surreal. 
Enquanto líderes sindicais que estavam no trio elétrico em frente ao 
Congresso pediam para que os policiais não atirassem na multidão, o 
aparato repressivo era reforçado contra as milhares de pessoas portando 
apenas bandeiras e faixas. 

Baleado é um trabalhador aposentado de 61 anos
O baleado é Carlos Geovani Cirilo, 61 anos. Ele foi atingido por um 

tiro de arma de fogo no maxilar durante a manifestação e se encontra 
em estado grave. A informação foi dada pela Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal.

Carlos Cirilo é trabalhador aposentado e morador de Belo Horizonte, 
filiado à Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas 
Gerais (Asthemg). Ele estava na caravana da União Geral dos Trabalha-
dores de Minas Gerais (UGT-MG). Cirilo foi internado no Hospital de Base, 
e está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de trauma do hospital. 

Infiltrados – Entre os mais de 30 feridos atendidos no Hospital de 
Base, um deles corre risco de ficar cego. Sete pessoas foram detidas, 
acusadas de vandalismo. Os incêndios em ministérios e outros atos 
cometidos por não fardados estão sendo atribuídos pelo próprio governo 
a pessoas infiltradas na manifestação, numa tentativa de desqualificar 
o protesto pacífico contra a retirada de direitos, pela saída de Temer e 
por eleições diretas já.

De acordo com a Fasubra, a “grande mídia” brasileira, contrapro-
ducente e totalmente parcial na cobertura das manifestações, tentou 
mais uma vez criminalizar o movimento. As manchetes causam ojeriza 
e lamento. Em nenhum momento a marcha pacífica de 120 mil pessoas 
contra as reformas, pelo Fora, Temer e pelas diretas já foi destacada. A 
brutalidade da PM também não foi retratada.

Governo chama Forças Armadas
Após confronto de estudantes com policiais, a manifestação foi 

dispersada com a notícia de que o presidente ilegítimo Michel Temer 
havia solicitado a intervenção das Forças Armadas. De acordo com o 
jornal Correio Braziliense, foram convocadas dez companhias com 
1.200 homens do Exército. Tropas da Marinha e da Aeronáutica também 
foram chamadas. 

 Para a Fasubra, a convocação das Forças Armadas contra a popu-
lação civil, com estado de sítio por uma semana na capital federal, foi 
uma demonstração de desespero de quem está sendo deposto pelas ruas, 
que não se calam diante das reformas antissociais e da corrupção. "De 
nossa parte, torna-se necessário intensificar a resistência e preparar a 
greve geral de 48 horas em conjunto com as centrais".

Marcha pela Esplanada dos Ministérios

Violência contra servidores estaduais  
No mesmo dia em que o país acompanhou as cenas de repressão em Bra-

sília, no Rio de Janeiro cenário similar se repetiu com a utilização das forças 
de segurança e do aparato repressivo do Estado contra os servidores que protes-
tavam contra a votação, pela Assembleia Legislativa, do aumento da alíquota 
previdenciária de 11% para 14%. A proposta do governador Pezão foi aprovada 
com 39 votos a favor e 26 contrários. 

O protesto começou de forma pacífica, do lado de fora da Alerj – teve até 
uma banda tocando MPB –, e acabou em violência policial., em uma repetição 
de  cenas de violência e covardia da polícia contra os manifestantes de outras 
votações e protestos.  

OCUPABRASILIA

Fotos: Renan Silva
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EDUCAÇÃO

Escola Anna Nery celebra 90 anos de história 
Inaugurando museu, reabrindo Centro de Documentação, festejando 20 anos de sua 
publicação científica, entre outros eventos realizados na Semana de Enfermagem

A direção da 
Escola de 
Enfermagem 
Anna Nery 
(Eean) 
inaugurou, no 
dia 22 de maio, 
o seu museu. 
O evento fez 
parte das 
comemorações 
dos 90 anos 
do Pavilhão de 
Aulas da Escola 
de Enfermagem 
Anna Nery 
e ocorreu 
aproveitando a 
programação 
oficial da 
Semana de 
Enfermagem, 
realizada entre 
22 e 25 de maio.

A diretora Neide Alvim disse 
que o museu faz parte da história 
da unidade e expõe a contribui-
ção de cada um que participou 
dessa história ao longo dos anos. 
“Guardamos tudo no decorrer de 
nove décadas. Zelamos por este 
patrimônio que foi tombado em 
1987. É um patrimônio nacional, 
mas é especialmente patrimônio 
da saúde e da enfermagem brasi-
leiras, que há décadas vem sendo 
preservado. Não é fácil!”, disse ela, 
que fez questão da presença da 
professora emérita Vilma Carvalho 
e das ex-diretoras Cecília Pedro e 
Ivone Cabral na cerimônia.

Eventos 
Na ocasião da inauguração do 

museu, foi reaberto o Centro de 
Documentação (CDOC) da Eean, 
que passou por obras de expansão 
e modernização e dispõe de docu-
mentos (escritos, fotografias e obras 
raras) desde a década de 1920. No 
mesmo dia foi realizada a sessão 
de abertura do 24ª Pesquisando em 
Enfermagem/20ª Jornada Nacional 
de História da Enfermagem/17º 
Encontro Nacional de Fundamen-
tos do Cuidado de Enfermagem. 

Museu e CDOC e o ensino da enfermagem no país
O Museu da Escola de Enfer-

magem Anna Nery reúne peças 
guardadas durante a existência do 
prédio da unidade (chamado de 
Pavilhão de Aulas), como estátu-
as, instrumentos, insígnias, fotos e 
peças de vestuário de enfermeiras 
e alunas, além de móveis e louças 
que foram do antigo internato da 
escola, atual Colégio de Altos Estu-
dos da UFRJ.

O nascimento da 
Escola Anna Nery

O prédio foi inaugurado em 
1927 e teve sua pedra fundamental 
lançada em 1922 pelo médico sani-
tarista Carlos Chagas, então diretor 
da Escola de Enfermeiras do Depar-
tamento Nacional de Saúde Pública, 
hoje Escola de Enfermagem Anna 
Nery (Eean).

A Escola de Enfermagem Anna 
Nery foi criada no bojo da Reforma 
Universitária, âmbito da qual ocor-
reram a implantação do Departa-
mento Nacional de Saúde Pública e 
o desenvolvimento da enfermagem 
moderna no Brasil, demarcando 
sua institucionalização profissional. 
Tornou-se modelo de ensino e assis-
tência de enfermagem no país cal-
cado em bases científicas, tendo sido 
incorporada em 1937 à Universidade 
do Brasil, hoje Universidade Federal 
do Rio de Janeiro.  

O prédio – Pavilhão de Aulas 
–, chamado carinhosamente de 
PA, foi tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional 1987 e constitui patrimônio 
da enfermagem brasileira.

Revista
A unidade também está come-

morando 20 anos do seu periódico 
científico: Escola Anna Nery Re-
vista de Enfermagem, publicação 
indexada em importantes bases 
internacionais. Como parte das co-
memorações, no dia 24 de maio foi 
realizada a mesa-redonda “Desafios 
e perspectivas de uma revista científi-
ca brasileira nos cenários nacional e 
internacional”, que teve a participa-
ção de ilustres nomes no campo da 
publicação científica.

A celebração da revista ocor-
reu durante a programação oficial 
da Semana de Enfermagem e a 
realização do 24º Pesquisando em 

Enfermagem, realizado de 22 a 25 
de maio. O Pesquisando, cuja aber-
tura foi dia 22, agregou dois impor-
tantes eventos: a Jornada Nacional 
em História da Enfermagem e o 
Encontro Nacional de Fundamen-
tos do Cuidado de Enfermagem, 
organizados pelo Departamento 
de Enfermagem Fundamental 
da Eean – espaço privilegiado de 
divulgação do conhecimento pro-
duzido no campo da enfermagem. 
Mais de 200 participantes e convi-
dados nacionais e internacionais 
participaram do evento.

Ele foi montado também com 
apoio de ex-diretores, técnicos-
-administrativos, aposentados e 
professores do Núcleo de Pesquisa 
da História da Enfermagem Brasi-
leira da Anna Nery. A inauguração 
do museu e a reabertura do CDOC 
têm um sentido especial para a co-
ordenadora Angélica Peres: “Venho 
trabalhando nisso há uns dez anos, 
e com mais ênfase nos últimos qua-

tro anos, mas com muito apoio. É 
um orgulho para todos nós”. Ela 
cita que existe um documento de 
planejamento de organização do 
museu de 1974. 

Visitas – Desde 2013, a Escola 
de Enfermagem Anna Nery põe em 
prática um projeto de visita guiada 
ao seu patrimônio histórico e rece-
be docentes, estudantes de gradua-
ção e de pós-graduação em enfer-

magem de várias partes do Brasil e 
do exterior. Com a inauguração do 
museu, as visitas serão expandidas 
às escolas de nível fundamental e 
médio da região para que a comu-
nidade possa ter acesso à história da 
saúde no Rio de Janeiro. As visitas 
guiadas devem ser agendadas pelo 
site da Anna Nery. Quanto ao mu-
seu, a visita está aberta ao público 
de terça a sexta-feira, das 8h às 17h.

COM suas obras raras, Centro de Documentação complementa o acervo histórico do museu

Fotos: Renan Silva

DIRETORA Neide Alvim conduz a cerimônia no salão da Escola Anna Nery

MUSEU recém-inaugurado recebe visitantes



 

Jornal do Sintufrj – No 1203 – 29 de maio a 4 de junho de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

Fotos: Internet

HUs

Reitor pede calma à comunidade hospitalar para 
enfrentar os problemas neste momento de crise
Consuni vai retomar discussão sobre as unidades de saúde provavelmente no 8 de junho

A discussão sobre os hospitais 
universitários e institutos de saú-
de está prevista para prosseguir no 
Conselho Universitário (Consuni), 
provavelmente no dia 8, data da pró-
xima sessão do colegiado. A primeira 
fase dos debates sobre o tema foi no 
dia 11 de maio, quando a Reitoria e 
os diretores apresentaram um balan-
ço das unidades. 

De acordo com a Reitoria, em 
meio a uma das mais graves crises 
econômicas e políticas do país, a si-
tuação é evidentemente grave, mas 
medidas estão em curso, e as unida-
des de saúde lutam para se manter 
funcionando e mostram a vitalidade 
da produção acadêmica.  

As razões pelas quais as unidades 
de saúde estão no centro do deba-
te foi explicada pelo reitor Roberto 
Leher. Segundo ele, quando o Con-
suni deliberou, em 2013, que a UFRJ 
buscaria uma saída própria para as 
dificuldades enfrentadas pelos hospi-
tais (em sessão histórica que afastou 
a possibilidade da entrega dessas 
unidades à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – Ebserh), foi 
indicada a necessidade de uma re-
flexão sistemática e periódica sobre 
a questão. O que, segundo ele, não 
vinha avançando, e por isso a neces-
sidade deste balanço.

Problemas estruturais
O balanço iniciado no Consuni 

do dia 11 sobre os hospitais e insti-
tutos, na avaliação do reitor, eviden-
ciou problemas estruturais muito 
graves em todas as unidades, parti-
cularmente em decorrência de um 
número expressivo de aposentado-
rias e do subfinanciamento do Pro-
grama Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários Federais 
(Rehuf) e dos valores das contratu-
alizações por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Tudo isso, segundo 
ele, tem impactado de forma impor-
tante nas unidades de ensino, pes-
quisa e assistência na área de saúde.

No entanto, “a pujança aca-
dêmica que pudemos verificar em 
diversas das apresentações (dos di-
retores) confirma que as unidades 
hospitalares são estruturantes e vitais 
para a pesquisa, e por isso podemos 
assegurar aos nossos estudantes uma 
formação teórico-prática completa. 
Podemos ver um protagonismo ex-
traordinário de várias unidades no 
que diz respeito às melhores linhas 
de trabalho e de diversas áreas exclu-
sivas da UFRJ, áreas muito delicadas, 

como a puericultura, doenças neu-
rodegenerativas e psiquiátricas. E 
podemos identificar o engajamento 
dos servidores do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho na 
perspectiva de seguirmos mantendo 
atividades de alta complexidade”, 
destacou o reitor.

Ebserh não é a solução
 “Compreendemos que o debate 

existe. No entanto, o ambiente atu-
al de crise política e de legitimidade 
não permite a abertura de qualquer 
diálogo com o governo em torno de 
uma temática desta importância. 
Estamos falando de cessão de pa-
trimônio duramente conquistado”, 
diz o reitor, explicando, ainda, que 
o MEC informou à Comissão de Or-
çamento da Andifes (da qual ele faz 
parte) que não haverá novas contra-
tações até 2018.

Segundo Leher, a despeito do que 
ele acha (sobre a Ebserh, a cessão de 
um hospital e de todo seu pessoal para 
uma empresa não vai resolver o pro-
blema), o debate sobre o tema “retira 
o foco daquilo que é a maior con-
quista que tivemos, que foi a ação do 
Ministério Público exigindo concurso 
(para reposição dos extraquadro e a 
retomada dos serviços nos hospitais, 
nos moldes de 2008)”. 

“A decisão da Justiça é um fato 
objetivo. Nosso foco é viabilizar isso. 
Chamamos pessoas qualificadas na 
área para nos ajudar, para um tra-
balho bem cuidado (de dimensiona-
mento) na área profissional”, acres-
centou o reitor.

Melhorias 
Para Leher, há outras mudanças 

importantes no trabalho da Reitoria, 
por exemplo, em conjunto com a di-
reção do HUCFF. 

“Conseguimos fechar a famosa 
empena, permitindo que obras pos-
sam ser feitas no interior do hospital. 
Várias (obras) aconteceram com 
o recebimento de emendas parla-
mentares, um trabalho da Reitoria 
com as comunidades hospitalares. E 
estamos agora diante de um desafio 
imenso – particularmente para os 
hospitais que possuem um grande 
número de extraquadro, como é 
o caso da Maternidade Escola e do 
Clementino Fraga Filho –, que diz 
respeito ao cumprimento da ação 
judicial que determina a convocação 
de concursados de editais anteriores 
e contratações de temporários”, lista 
o reitor, avaliando que vai ser possí-

vel abrir leitos que hoje se encontram 
prontos, mas ainda não utilizados 
por falta de pessoal.

Por tudo isso, para Leher, as con-
dições (embora difíceis) são melho-
res que anteriormente: “O número 
de leitos e a parte de infraestrutura 
foi melhorada. Setores que tinham 
dezenas de extraquadro, hoje estão 
com número significativo de servi-
dores. São mudanças que não são 
rápidas em meio a uma crise sem 
precedentes e que nenhum de nós 
podia prever naquele momento. A 
universidade perdeu recursos de ca-
pital e está com recursos de custeio 
completamente achatados. Consi-
derando tudo isso, não dá para fazer 
um balanço negativo do período”.

O reitor disse que compreende a 
angústia dos diretores, como Edu-
ardo Côrtes, do HU – “Ele vive isso 
no cotidiano, a frustração de ver o 
problema se agravando em alguns 
setores” –, mas pede à comunida-
de sangue frio neste momento de 
crise: “Não podemos tentar soluções 
mágicas no momento em que não 
temos condições democráticas e re-
publicanas elementares”. 

Trabalho de casa
A assessora especial do Gabinete 

para Políticas de Saúde, Maria Lú-
cia Freitas, explica que a Reitoria 
está agindo em várias frentes, além 
do dimensionamento de pessoal: 
no sistema de informação; tentan-
do unificar métodos e procedimen-
tos de trabalho; e discutindo com os 
hospitais o modelo do Complexo 
Hospitalar. A equipe tem atuado em 
negociações com os ministérios da 
Educação, da Saúde e em instân-
cias que possam dar suporte à rees-
truturação dos hospitais.

Para ela, as apresentações 
mostraram que todo mundo está 
fazendo seu trabalho de casa, e que, 
se há alguns anos havia inseguran-
ça entre os diretores (preocupados 
em prestar serviços para manter 
seus hospitais), hoje se apresentam 
como de fato são: “unidades de en-
sino”. E ela citou como exemplo o 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho: “Tem muita coisa boa 
acontecendo (na unidade), como 
exames que só o HU faz. Precisa-
mos apresentar essas coisas, botar 
luz nisso”. 

REITOR Roberto Leher

MARIA Lúcia Freitas

Dificuldades do HU
O diretor do HUCFF, Eduardo 

Côrtes, explica que conseguiu redu-
zir custos, melhorou o sistema de 
compras, negociou valores, mas ain-
da sofre com inúmeras dificuldades, 
do orçamento à necessidade de pes-
soal, com destaque para a reposição 
de pelo menos 208 vagas de aposen-
tadorias, além dos extraquadro. 

Segundo ele, há obras que estão 
sendo cobradas pelos órgãos regula-
dores, cujos custos são da ordem de 
R$ 35 milhões. “E temos que voltar 
aos 500 leitos. Claro que isso não vai 
ser de hoje para amanhã, mas preci-
samos ter um plano de recuperação 
por parte da instituição”, disse. 

Além do plano de recuperação, 
o diretor sugere, por exemplo, a dis-
cussão sobre distribuição de recur-
sos e pessoal. “Algumas profissões 
têm (servidores); outras, não. O 
hospital foi perdendo em determi-
nadas áreas. Cirurgia é uma delas. 
Triplico o movimento cirúrgico sem 
contratar cirurgiões, mas em com-
pensação não há anestesistas. Esta-
mos com salas de cirurgia fechadas 
por falta de anestesistas”.

O diretor relata que tem feito 
reuniões com as categorias profis-
sionais e as divisões do hospital para 
levantar as dificuldades e discutir o 
futuro, e que o assunto da Ebserh 
tem emergido, embora não seja pro-
posta da direção.

Sobre a Ebserh, afirmou: “O 
melhor antídoto contra essa empre-
sa é uma administração bem feita, 
e, para isso, é preciso ter gente sufi-
ciente e treinada na administração 
da unidade. Coisa que não temos no 
HU, com vagas de aposentados ad-
ministrativos não repostas ao longo 
dos anos. Isso tem de ser revisto”. 

Foto: Renan Silva

 

         



ÚLTIMA PÁGINA 

o segundo semestre, 
precisamente no dia 
1º de agosto, começam 
as aulas dos cursos 

Pré-Vestibular do Sintufrj (CPV/
Sintufrj) e de Capacitação. Desde 
2013, o Sintufrj investe cada vez 
mais na capacitação e na qualifi-
cação dos técnicos-administrativos 
em educação, procurando atender 
a todas as classes e cargos existen-
tes na UFRJ. 

O Plano de Carreira dos Car-
gos Técnico-Administrativos em 
Educação (PCCTAE) incentiva 
a capacitação e a qualificação:  
quando o trabalhador conclui um 
curso de capacitação, ele progride 
nos níveis de capacitação existentes 
na carreira; e quando ele vai além 
da educação formal exigida pelo 
cargo, seu contracheque é acres-
cido de expressivos percentuais.

Então, vamos crescer como 
profissionais e ainda ser mais bem 
remunerados? Os cursos do CPV/
Sintufrj são extensivos aos depen-
dentes da categoria. As inscrições 
estão abertas e podem ser feitas de 
segunda a sexta-feira, das 11h às 
20h, na subsede sindical no Hospi-
tal Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), onde as aulas são 
ministradas. Confira os cursos e 
seus horários:

Pré-Vestibular 
O tradicional Curso Pré-

-Vestibular do Sintufrj, que existe 
desde 1987, foi adaptado para 
atender às necessidades atuais do 
sindicalizado e seus dependentes. 
Agora é oferecido em módulos e 
voltado para a preparação para o 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). 

O aluno pode escolher as 
disciplinas de acordo com sua 
necessidade. As aulas são dadas 
às terças, quartas e quintas-feiras, 
das 16h às 21h, na subsede sin-
dical, no HUCFF. São oferecidos 
módulos de Ciências Humanas 
(Geografia e História), Inglês, 
Espanhol, Matemática, Biologia 
e Língua Portuguesa, sendo 
complementados pela disciplina 
Política e Sociedade, que não 

Cursos do Sintufrj 
começam em agosto

Inscrições já podem ser feitas na subsede no HUCFF, de segunda a sexta-feira, das 11h às 20h. Os cursos são abertos também aos dependentes dos sindicalizados

existe em nenhum outro curso pré-
-vestibular. Além deste diferencial, 
o CPV/Sintufrj oferece Orientação 
Profissional com teste vocacional, 
com Iara Barros, às quartas-feiras, 
a partir das 16h, na própria subsede 
sindical, no HUCFF.

Os professores são de primeira 
linha. São eles: Daniel Garcia, Fer-
nando Linhares, Sandra Bragatto, 
Ana Elisabeth Dreon, Roberta 
Pereira, Elayne César e Danielle 
São Bento. 

Capacitação
São cinco os cursos de Ca-

pacitação. Os primeiros foram 
criados em 2015, e até 2016 foram 
emitidos ao todo 235 certificados. 
Esses cursos são apenas para os 
sindicalizados. Veja a relação: 

Vivenciando a História 
do Rio Janeiro – 40 horas (três 
tempos), às quintas-feiras, das 16h 
às 18h, na subsede no HU, com o 
professor Fernando Linhares. Aulas 
de campo com dias e horários a 
combinar com o professor. Emen-
ta: Apresentar a história do Rio de 
Janeiro, do seu passado tupinambá 
aos dias atuais, destacando seus 
principais momentos históricos, a 
sua formação cultural e social. Com 
uma abordagem histórica e antro-
pológica privilegiando a vivência do 
aluno nos espaços e locais visitados. 
Apresentar e valorizar os museus e 
demais centros de cultura que estão 
disponíveis em nossa cidade.

 Língua Portuguesa Ins-
trumental – 50 horas (três 
tempos), às quartas-feiras, das 15h 
às 17h, na subsede no HU, com 
a professora Danielle São Bento. 
Ementa: Proporcionar ao aluno 
revisão de estudos referentes à Lín-
gua Portuguesa, possibilitando o 
desenvolvimento da comunicação 
escrita e ampliando a capacidade 
de comunicação oral, com a finali-
dade de aplicação da norma culta e 
norma padrão para melhor atuação 
nas atividades profissionais.

 Inteligência Relacional 
e Motivação – 30 horas (dois 

tempos), às quartas-feiras, das 
14h30 às 16h, na subsede no HU, 
com a professora Iara Barros. 
Ementa: Apresentar elementos que 
possam contribuir para a inteli-
gência relacional no ambiente de 
trabalho. Possibilitar um aumento 
de retorno pessoal no trabalho. 
Diferenciar motivação e incentivo 
e favorecer uma maior realização 
no trabalho. Nesse sentido, abor-
dará diferenças entre o público e o 
privado e também diferenças entre 
individualidade e individualismo.

 O Tabagismo e suas 

Políticas de Controle – 40 
horas, às terças-feiras, das 14h 
às 16h, na subsede no HU, com o 
professor André Barbosa. Ementa: 
O tabagismo é considerado um 
grave problema de saúde pública, 
que afeta a população mundial. O 
impacto do consumo de produtos 
do tabaco se faz sentir na saúde dos 
povos como consequência do ciclo 
do tabaco, que envolve produção, 
manufatura, distribuição e consu-
mo, acometendo pessoas em todas 
as fases. Assim, o curso tem por 
fim contribuir com os conteúdos 
disponíveis para estudo, com o 

A dedicação ao ensino ren-
deu ao professor do Curso Pré-
-Vestibular do Sintufrj (CPV/
Sintufrj) André Luís Leal Barbo-
sa da Silva o título honorífico de 
comendador da Ordem do Méri-
to da Educação e Integração. Ele 
recebeu a condecoração no dia 5 
de maio, no Centro de Conven-
ções Rebouças, em São Paulo.

A láurea é concedida pela 
Sociedade Brasileira de Edu-
cação e Integração (SBEI) a 
personalidades que, por suas ati-
vidades profissionais, culturais, 
científicas, literárias e artísticas, 
tenham proporcionado benefí-
cios e projeção às comunidades 
onde vivem. A entidade é uma 
organização que apoia, promo-
ve e desenvolve ações para o in-
centivo à pesquisa de qualidade 
de vida das empresas e do ser 

conhecimento e entendimento 
do tabagismo, seus efeitos e suas 
políticas de controle.

 Ética no Serviço Público: 
É possível? – 20 horas, dia e 
horário a confirmar, aulas na 
tenda da Coppe, com a professora 
Elisia Maia. Ementa: Apropriação 
do conceito de Ética. Distinguir os 
conceitos Ética x Moral. Conhecer 
o Código de Ética do Servidor 
Público. Aplicabilidade da Ética 
na sociedade de classes. Utilização 
desses conhecimentos nas relações 
de trabalho.

N

Professor do CPV é condecorado 
humano no meio ambiente e na 
sociedade em geral.

Homenageado
“Eu sou do tempo em que valia 

mais a experiência do que os títulos 
acadêmicos. Fiquei honrado com a 
condecoração. O que contou foi o 
fato de eu dar aula no CPV/Sintufrj, 
que é ligado a uma instituição de 
ensino, a UFRJ. Certamente contou 
para me concederem o título hono-
rífico ser membro da SBEI e em 3º 
grau, que é o de comendador. Agora 
posso representar a organização em 
qualquer evento. Ano que vem a 
representarei em Brasília”, disse o 
professor. 

André é professor de Química, 
tem 28 anos de magistério e há 
sete leciona no CPV/Sintufrj. Ele 
realiza um trabalho singular, tan-
to acadêmico como social, na área 
da educação, ensinando a matéria 
também em CPVs comunitários e 
na própria SBEI. O homenageado 
tem ainda vários artigos publicados 
e sua didática já foi tema de entre-
vistas nos programas de tevê Fala 
Brasil (Rede Record) e Como Será 
(TV Globo). 

Diferencial 
No programa Como Será ele 

apresentou uma experiência que 
mostra o que ocorre no corpo de 

uma pessoa que consome álcool 
em excesso. Em uma das escolas 
onde trabalha, o Colégio Faria 
Brito, André levou seus alunos 
a pôr literalmente a mão na 
massa, e eles deixaram de ser 
expectadores para se tornarem 
protagonistas das experiências. 

As aulas do professor André 
são concorridas no Faria Brito. 
Ele se vale de ingredientes natu-
rais como leite, banana e cera de 
abelha para ensinar o conteúdo 
programático. Seus alunos já 
fizeram botão de camisa com 
proteína extraída do leite, ex-
traíram o DNA de banana e pro-
duziram hidratante à base de 
óleo de amêndoa, leite de coco, 
cera e água destilada. Essa últi-
ma experiência fez parte da aula 
de química sobre cosméticos, e 
foi o motivo para a participação 
no programa “Fala Brasil”. “Foi 
o maior sucesso”, comemora o 
professor. 

Atualmente André Barbosa 
desenvolve um projeto em par-
ceria com o colega da Sociedade 
Brasileira de Educação e Inte-
gração, professor André Smarra. 
É um livro que envolve o ensino 
das ciências da natureza através 
das histórias em quadrinhos. O 
lançamento está previsto para 
ano que vem. 
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