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Centrais sindicais
convocam nova greve geral

Desta vez, a paralisação deverá ser de 48 horas, entre os dias 26 e 30 de junho. Contra as reformas previdenciária 
e trabalhista, pelo Fora, Temer! e por convocação de eleição direta para presidente da República, já. Páginas 4 e 5 

GESTÃO SINDICAL PRESTA CONTAS
 

CALENDÁRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DA ASSEMBLEIA Página 3 

GT-Mulheres do Sintufrj se reúne na terça-feira, dia 6. Página 2 
Eleição de delegados sindicais de base. Página 2

MANIFESTAÇÃO com mais de cem mil pessoas, em Copacabana, pelo Fora, Temer! e eleições diretas já, no dia 28 de maio 
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DOIS PONTOS

Câmara dos Hospitais retoma trabalhos
A decania do Centro de Ciências 

da Saúde (CCS) convocou uma 
reunião da Câmara dos Hospitais 
na terça-feira, dia 30 de maio, 
realizada na antessala do auditório 
Hélio Fraga (CCS).

A decana do CCS, Maria Fer-
nanda Quintela, disse que já houve 
outras reuniões da Câmara, que 
reúne os diretores das unidades de 
saúde, mas sem regularidade, e que 
esta reunião foi convocada para esta-
belecer um cronograma de trabalho. 

"Chamei esta reunião para 
retomar a Câmara. É uma neces-
sidade nossa tratar das questões 
ligadas às unidades hospitalares. 
Vamos começar a nos reunir de 15 
em 15 dias, alternando com o Con-
selho de Centro", disse a decana. 

Pauta 
Maria Fernanda informou 

que a reunião no dia 30 discutiu 
a questão do Plano de Desenvolvi-
mento Institucional (PDI) de cada 
um dos hospitais e sua constituição 
de forma integrada com as unida-
des acadêmicas.

No caso dos hospitais, as di-
reções já teriam enviado seu PDI 
para cumprir o prazo estabelecido, 
mas o Conselho de Centro conside-
rou que isso deveria ser feito junto 
com as unidades acadêmicas. 
"Vamos fazer uma reunião com a 
Reitoria para discutirmos juntos", 
adiantou a decana.

Segundo ainda a decana, a 
reunião também tratou da ques-
tão que os diretores dos hospitais 
vêm apresentando em relação 
às dificuldades financeiras e de 
pessoal, em especial quanto ao 
cumprimento da sentença judi-
cial que determina a substituição 

de extraquadro. Esses temas de-
verão ser retomados na próxima 
sessão do Conselho Universitário 
(Consuni). 

Na reunião do colegiado, em 11 
de maio, a Reitoria apresentou sua 
proposta de ação para as unidades 
de saúde da universidade, seguida 

das apresentações dos diretores dos 
hospitais e institutos. Na sessão de 
8 de junho, o tema será posto em 
discussão entre os conselheiros.

MARIA Fernanda, gestores dos HUs e institutos e o diretor da Faculdade de Medicina

ESTUDANTES na palestra na Odontologia

MARIA Lucia 

Fotos: Renan Silva

Parceria em benefício dos estudantes 
Convênio entre o Serviço 

Social e a Clínica de Atendi-
mento de Referência (CAR), da 
Faculdade de Odontologia da 
UFRJ, e a Seção de Promoção e 
Prevenção da Saúde do Estudante, 
da Superintendência Geral de 
Políticas Estudantis (SuperEst/
UFRJ), possibilitará que 60 alu-
nos dos cursos de graduação da 
universidade, cotistas e benefici-
ários dos programas assistenciais 
da SuperEst façam tratamento 
dentário gratuito.    

As inscrições foram abertas 
em 17 de maio e se estenderiam 
até 26 de maio, mas no segundo 
dia as vagas para a Clínica de 
Atendimento de Referência já 
estavam preenchidas. O trata-
mento foi iniciado com a palestra 
“Educação e Saúde Bucal”, no 
dia 31 de maio, no anfiteatro 2 

da Faculdade de Odontologia, 
quando todos os participantes 
receberam um kit completo, com 
escova, pasta de dentes, fio dental 
e enxaguante bucal, oferecido 
pelo Sintufrj. 

“Este trabalho, uma parceria 
entre a Faculdade de Odontologia 

e a SuperEst, é realizado desde 
2011 e mostra o compromisso 
social da universidade com seus 
alunos. Agradecemos o empenho da 
coordenadora-geral do Sintufrj Ana 
Célia em colaborar prontamente 
com o programa”, disse a assistente 
social da Odontologia, Denise Góes.  

Na terça-feira, dia 6 de ju-
nho, às 14h, no Espaço Cultural, 
o GT-Mulheres do Sintufrj se 
reúne para discutir e deliberar 
sobre a seguinte pauta: avaliação 
da participação das delegadas da 
categoria no Encontro da Mulher 
Trabalhadora da Fasubra e na 

Reunião do GT-Mulheres do Sintufrj 
caravana para o ato Ocupabra-
silia; política de saúde para as 
mulheres e política de creche. 

Importante: Participarão 
somente mulheres. Todas as 
companheiras da comunidade 
universitária da UFRJ estão 
convidadas. 

Segunda-feira, 5/6: Instituto de Neurologia
• Das 10h às 16h. Urna na portaria da unidade.

Quarta-feira, 7/6: Escola de Música
• Das 10h às 17h, nos prédios I, II e Ventura. 

Eleição de delegados sindicais de base

A Comissão Organizadora 
do Seminário de Integração dos 
Técnicos Administrativos em 
Educação (Sintae) prorrogou 
o prazo das inscrições de tra-
balhos até o dia 18 de junho. 
O evento ocorrerá de 2 a 6 de 
outubro, das 9h às 13h, no Cen-
tro de Ciências Matemáticas e 

Sintae inscreve até dia 18
da Natureza (CCMN), no Fundão.

As inscrições somente podem ser 
feitas pelo Portal de Conferências da 
UFRJ ou pelo site https://conferen-
cias.ufrj.br/index.php/sintae2017/
sintae2017. As inscrições para 
ouvintes vão até 27 de setembro e 
também durante o evento. Dúvidas: 
sintae@pr4.ufrj.br.

A comunidade da Vila Re-
sidencial da UFRJ convida você 
para participar da sua tradi-
cional festa junina, nos dias 9, 
10 e 11 de junho. Atrações: o 

Arraiá do Fricote 
arraiá será animado pelo conjunto 
Pé de Serra e Sertanejo e haverá 
concurso de quadrilha e muitas 
barraquinhas de comidas típicas 
e de bebidas quentinhas e geladas.   

No domingo, dia 11 de 
junho, por iniciativa de in-
tegrantes da Escola Politéc-
nica da UFRJ e da Associação 
dos Moradores do Parque 
União, será promovida a 
limpeza da Ilha do Catalão. 
O ponto de encontro será na 
entrada do hangar, próximo 
ao Alojamento Estudantil, 
às 9h. Faça a diferença e 
seja voluntário desta ação 
de amigos da natureza.   

Limpeza 
da Ilha do 
Catalão

Corrida e caminhada de 6 e 8 quilômetros 
DIA: 6 DE JUNHO 
Concentração: às 7h15, no Espaço Cultural do Sintufrj 
Largada: às 7h45

Fotos trocadas
Na matéria “Reitor pede calma 

à comunidade hospitalar para en-
frentar os problemas neste momento 
de crise”, veiculada na página 7 da 
edição nº 1203, publicamos a foto da 
diretora do Instituto de Psiquiatria, 
Maria Tavares Cavalcanti, no lugar 
da foto da assessora especial do Ga-
binete para Políticas de Saúde, Maria 
Lucia Freitas dos Santos. Pedimos 
desculpas pelo erro. 

Inscrevam-se já!! 
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28,86%

Assessoria jurídica entra com 
recurso no Tribunal Regional

Nota produzida pelo advo-
gado André Viz 

O Sintufrj, desde que tomou 
conhecimento em 10 de fevereiro 
deste ano do corte da rubrica de 
28,86%, que atingiria mais de 10 
mil membros da categoria, acio-
nou a assessoria jurídica, que no 
mesmo dia ajuizou ação contra a 

Sintufrj presta contas
A direção sindical 
vai prestar contas 
à categoria do 
dinheiro das 
contribuições 
pagas pelos 
sindicalizados 
em 2015 e 
2016 – quanto 
entrou no caixa 
da entidade, 
quanto foi gasto 
e quais foram 
as despesas e 
seus valores – na 
atual gestão, que 
está às vésperas 
de concluir seu 
mandato. 

Audiências públicas
Terça-feira, dia 6/6

UFRJ-Macaé – Campus Professor Aloisio Teixeira (Avenida Aluizio da Silva Gomes, 50, 
bairro Granja dos Cavaleiros), das 10h às 13h, nas salas 304/305 do bloco B.

Quarta-feira, dia 7/6
Às 10h, na Faculdade Nacional de Direito (FND), na sala 407.
Às 14h, Praia Vermelha, no Ipub. 

Quinta-feira, dia 8/6
Às 10h, no Fundão, na subsede sindical no HU.

Assembleia geral estatutária
Pauta: prestação de contas do mandato e encaminhamentos.
Dia 20 de junho, terça-feira, às 9h.
Local: No auditório Bezão, que fica no bloco B, em frente à Praça da Alimentação, no Centro de Ciências da Saúde (CCS).

  

UFRJ e a União Federal para com-
bater a arbitrariedade do ato e a 
violação da decisão transitada em 
julgado. 

Na ação ajuizada, o juiz en-
tendeu que deveria ouvir primei-
ro a UFRJ e a União, o que gerou 
um primeiro recurso do Sintufrj ao 
Tribunal Regional pela omissão do 

juiz em não conceder a ordem limi-
nar de restauração. Todavia, o de-
sembargador que recebeu o recurso 
no Tribunal entendeu que quem 
deveria decidir era o juiz da Vara 
Federal, que proferiu a sentença 
transitada em julgado.  O Sintufrj 
recorreu dessa decisão, mas diante 
da necessidade urgente da restaura-

ção, encaminhou nova ação para a 
Vara indicada pelo desembargador, 
que disse ser a causa complexa e 
que deveria ouvir a UFRJ.  

O Sintufrj ingressou com recur-
sos à juíza, mas ela insistia no en-
tendimento de que a UFRJ deveria 
apresentar sua resposta por escrito 
no processo. A UFRJ finalmente 

apresentou a resposta, na qual disse 
que foi a União a responsável pelo 
corte, e que lhe caberia defender o 
ato. A juíza indeferiu o pedido de 
ordem liminar de restauração e o 
Sintufrj entrou com novo recurso, 
que está transitando pelo Tribunal, 
para definir qual o desembargador 
irá julgá-lo.

Depois de realizadas as audiências públicas, ainda ocorrerá uma 
assembleia para tratar do tema e aprovar encaminhamentos. Veja o 
calendário:
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REFORMA TRABALHISTA

Com receio de não conse-
guirem o número de votos 
necessários para aprovar a 

reforma trabalhista, os senadores 
da base do ilegítimo Michel Te-
mer (PMDB) aceitaram fazer um 
acordo com a oposição para adiar 
a votação do PLC 38/2017 (Projeto 
de Lei da Câmara) na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) do 
Senado. A leitura do relatório do 
senador Ricardo Ferraço (PSDB-
-ES), favorável ao projeto, será na 
terça-feira, dia 6. 

Em quem mirar
Na avaliação do analista 

político e assessor legislativo do 
Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap), 
Neuriberg Dias, com a mudança 
de três votos a classe trabalhadora 
conseguirá enterrar o desmonte 
de Temer. Ele orienta as centrais 
a focarem na pressão aos parla-
mentares do PSB, PSD e PMDB, que 

Uma semana de luta para 
barrar a proposta de Temer

serão o fiel da balança, segundo os 
votos já mapeados entre governo 
e oposição. 

“A reversão é possível, porque 
se o governo garantisse a aprova-
ção já teria acelerado a votação. 
Tanto na comissão quanto no 
plenário, se passar, esses partidos é 
que vão dar a tendência de rejeição 
ou aprovação”, avaliou.

Na votação do parecer do 
relatório, semana retrasada, o 
resultado foi de 11 votos favoráveis 
e nove contra. Caso ocorra empate, 
quem decide é o presidente da CAE, 
senador Tasso Jereissati (PSDB-
-CE), favorável ao texto. Por isso 
a necessidade de mais três votos.

Jereissati foi responsável por 
uma decisão polêmica na sema-
na passada, quando considerou 
lido o texto do projeto, sem que 
isso tivesse realmente ocorrido, 
aproveitando-se de um momento 
de tensão e discussão entre os 
senadores.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), anunciou para o período de 
5 a 12 de junho o início das discus-
sões em plenário sobre a proposta 
de reforma da Previdência (PEC 
287/2016). Cinicamente, ele 
justificou sua decisão em meio 
à crise política dizendo: “Preci-
samos ter todas nossas energias 
focadas na agenda econômica, 
que garante desenvolvimento 
social para todos”. 

O presidente nacional da 
CUT, Vagner Freitas, afirmou 
que a Central já orientou suas 
bases para que mapeie todos os 
senadores presentes na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(CAE) e pressione ainda mais os 
parlamentares nos estados, nos 
aeroportos e em todos os espaços 
por onde eles circulam para fazê-
-los mudar o voto.

“Nossa pressão tem de ser 
constante, e ainda maior porque 
temos de barrar esse projeto do 
ilegítimo e corrupto Temer, que 

CUT: “Porque reforma trabalhista é desastre completo para o trabalhador”

deu um golpe para destruir as 
conquistas da classe trabalhado-
ra”, apontou.

Para o dirigente, a recon-
quista da democracia se torna 
ainda mais importante, porque 
qualquer governo eleito por via 
indireta prosseguirá com o ataque 
a direitos – o debate sobre votação 
indireta começou no início deste 
mês, quando o empresário Joesley 
Batista, do grupo JBS/Friboi dela-
tou o presidente e seu preposto, o 
deputado Rocha Loures, e ambos 
passaram a ser investigados pelo 

Supremo Tribunal Federal.
“A agenda de reformas não 

é de governo, é de mercado, e 
qualquer governo indireto vai 
prosseguir com ela. Por isso, além 
de Fora, Temer e suas reformas, 
agora reforçaremos nas ruas a 
luta pelas Diretas, Já”, falou.

Mais uma 
semana de luta
Na visão do membro suplente 

da CAE, senador Paulo Paim (PT-
-RS), a mobilização das centrais 
tem sido e será fundamental para 

fragilizar Temer e sua base.
“Hoje estamos taco a taco com 

os governistas por conta da crise. 
Amanhã teremos uma reunião 
às 15h com o Renan Calheiros 
(PMDB-AL), e pedimos a presença 
de um representante das centrais 
para nos ajudar a mapear votos e 
convencer outros parlamentares 
a votarem conosco. Acreditamos 
que há grandes chances de rever-
ter”, falou.

Ainda segundo Neuriberg 
Dias, do Diap, outro termômetro 
que demonstra a tendência de 

alteração do projeto é número 
de emendas. Atualmente são 
242: “Há divisão no Senado em 
relação ao assunto e o clima é de 
redução da amplitude da reforma, 
em todos os aspectos, desde a 
tentativa de minimizar o papel da 
Justiça do Trabalho até o desejo 
de enfraquecer a organização 
sindical. É justamente o contrá-
rio da Câmara, onde atuaram 
para ampliar a reforma, porque 
os senadores entendem que os 
deputados foram longe demais 
e agora é necessário enxugar.”

Maia quer votar a reforma no início de junho
Após o Supremo Tribunal 

Federal autorizar a abertura de 
inquérito contra o presidente 
ilegítimo Michel Temer, com 
base na delação premiada do 
executivo da JBS Joesley Batista, 
por  indícios de três crimes: 
corrupção passiva, organização 
criminosa e obstrução de Justiça, 
Maia afirmou que “a Câmara 
dos Deputados e sua presidência 
não serão instrumentos para 
desestabilizar o governo”.

Fotos: Renan Silva

DIRETAS JÁ: está bandeira foi incorporada pelos trabalhadores em luta em defesa de direitos

PREVIDÊNCIA SOCIAL
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GREVE GERAL!

A filósofa e professora Marilena Chauí considera que a crise política brasileira apresenta hoje dois aspectos 
muito impressionantes: "O primeiro aspecto é que desde o primeiro golpe, antes do 'golpe no golpe', houve 
um processo de desinstitucionalização da República, ou seja, uma disputa entre os três Poderes – Executivo, 
Legislativo e Judiciário – pela hegemonia do processo, a incapacidade de cada um deles de ser o polo hegemônico 
do processo de golpe e o fato de cada um interferir nas ações e decisões do outro; isto de tal maneira que os 
três pilares da República, os três Poderes, com sua autonomia e sua esfera própria de atuação, se perderam".

A professora explica que, a isso, pode-se acrescentar o processo de desdemocratização, ou seja, a ideia de 
que todos os direitos sociais que haviam sido conquistados, e aqueles que haviam sido garantidos, iam ser 
eliminados, na medida em que se tratava de enxugar o Estado, tornar o Estado mais racional, ou seja, colocar 
o Estado diretamente a serviço do grande capital, como é a proposta neoliberal, e, portanto, destruir cada uma 
das conquistas referentes aos direitos sociais. "Este é o primeiro aspecto da crise: a desinstitucionalização da 
República e a desdemocratização do país pela retirada dos direitos", observa.

Guerra intermídias
Marilena Chauí destaca que, somado ao primeiro aspecto, agora existe um novo elemento. "Há uma nova 

crise, e essa crise ameaça agora o golpe contra o Temer [presidente Michel Temer], portanto, ameaça tirá-lo. 
Mas agora não se trata de uma disputa entre forças políticas diferentes, como no primeiro golpe [impeach-
ment da ex-presidente Dilma Rousseff]. Trata-se de uma luta entre mídias. É uma luta que você percebe, um 
conflito que se estabeleceu, uma disputa que se estabeleceu entre, de um lado, a Rede Globo, a revista Veja, o 
jornal O Globo e o jornal O Estado de São Paulo; e, do outro lado, o jornal a Folha de São Paulo e o grupo 
da TV Bandeirantes", explica.

O papel do grupo JBS
Mas qual o fator que desencadeou este confronto? "É impossível que a gente saiba qual a origem disso, o que 

é que quebrou a unidade da mídia, e qual é, nessa quebra da unidade da mídia e da disputa para saber quem 
vai realizar o segundo golpe, o papel desse gigantesco frigorífico [JBS], que está instalado nos Estados Unidos, 
espalhado por todos os Estados Unidos, que tem um poder econômico gigantesco, a ponto deles terem feito a 
delação e viverem tranquilos nos Estados Unidos, livres, soltos e satisfeitos", analisa a professora, ressaltando 
que "foram eles que produziram esse efeito, foram eles que introduziram esse racha no interior da mídia".

A reflexão da filósofa ultrapassa o raciocínio imediato. "Não é que uma parte da mídia defende o Temer e 
que a outra ataca o Temer, isso seria o mais óbvio. Não! Qual é a parte da mídia que foi beneficiada pelo JBS 
e qual é a que não recebeu os benefícios. Este é o ponto, é uma questão de dinheiro e de lucro, então, estamos 
numa crise gigantesca agora por uma disputa nas mídias", conclui a filósofa.

As declarações de Marilena Chauí foram dadas em entrevista à Rádio França Internacional, em Paris, 
onde foi participar do seminário “Que direita tomou o poder no Brasil?”, da Escola de Altos Estudos em 
Ciências Sociais.

Centrais preparam calendário
de lutas e nova paralisação

Como reflexo da absoluta 
rejeição ao governo Temer e da 
força das ruas, a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado aprovou a mudança 
de regra para eleição direta. 
A emenda determina eleições 
diretas para presidente e vice-
-presidente da República em 
caso de vacância dos cargos 
nos três primeiros anos do 
mandato. Agora, a proposta 
pode ser votada no plenário.

O projeto de emenda à 
Constituição (PEC) é do sena-
dor Regufe (sem partido), do 
Distrito Federal. Na Câmara 
tramita outra PEC, esta de 
autoria do deputado Miro 
Teixeira (Rede-RJ). Ela tam-
bém altera as regras para a 
realização de diretas.

A diferença é que a emenda 
de Miro determina eleições 
diretas se os cargos vagarem 
antes de seis meses do final do 
mandato.

Mas o deputado da Rede 
ainda não conseguiu a apre-
ciação de sua proposta pela 
CCJ da Câmara. As CCJs são 
uma espécie de filtro para a 
admissibilidade de propostas 
de alterações constitucionais. 
Só depois é que as propostas 
chegam ao plenário.

Na segunda-feira, dia 5, as 
centrais sindicais se reunirão, 
em São Paulo, para definir um 
calendário de mobilização até a 
próxima greve geral, que deverá 
ocorrer entre 26 e 30 de junho. 
Os trabalhadores de todas as 
categorias e os servidores públi-
cos continuam na luta contra as 
reformas da Previdência Social e 
trabalhista do governo ilegítimo 
de Michel Temer (PMDB), e 
também pelas diretas já. 

“Todas as nossas pautas, 
incluindo as reformas, tratam 
da democracia, porque demo-
cracia pressupõe igualdade de 
condições, e tanto os ataques 
à aposentadoria quanto o roubo 
dos direitos trabalhistas desequi-
libram as relações entre os mais 
ricos e os mais pobres, patrões 
e trabalhadores. Acreditamos 
que essa ideia está chegando à 
sociedade, e o primeiro passo é 
impedir que o povo seja excluído 
da escolha sobre quem coman-
dará o país. Portanto, o primeiro 
passo é Diretas Já!”, apontou o 
secretário-geral da CUT, Sérgio 
Nobre.

Preliminar
No dia 29 de maio, dirigentes 

das centrais sindicais se reuni-
ram para fazer um balanço do 
ato Ocupabrasilia em 24 de maio, 
e apontaram a necessidade de 
organizar um calendário de lutas 
conjuntas e aprovar uma data 
para uma outra greve geral contra 
as reformas dos golpistas, Fora, 
Temer! e por eleições diretas 
já para eleger o substituto do 
presidente ilegítimo.

CCJ do Senado 
aprova eleições 
diretas

Marilena Chauí vê guerra entre mídias na crise
Eliminação de direitos sociais faz parte do processo de 
retrocesso democrático, segundo afirma

Foto: Renan Silva
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ESPAÇO DE VALORIZAÇÃO

Dá voz ao trabalhador
Francisco de Assis saudou a 

inciativa dos trabalhadores da PR-4: 
“A UFRJ continua sendo vanguarda 
no campo político e agora também 
temos uma revista que cumprirá um 
papel importante, que é dar voz ao 
trabalhador técnico-administrativo 
em educação. Este é um espaço que 
não imaginávamos que teríamos”. 
E acrescentou, dizendo que a ca-
tegoria começou a consolidar essa 
identidade com a Carreira, em 2005: 
“Vocês que colaboram com o projeto 
estão dando um passo a mais nessa 
conquista, porque a revista funda-
menta aquilo pelo que já lutamos 
há bastante tempo: um espaço do 
técnico-administrativo, valorizando 
seu fazer dentro da universidade”.

Para o dirigente sindical, é 
“obrigação fortalecer essa ação, 
que transcende qualquer disputa 
interna”, e concluiu, afirmando: “O 
projeto tem que ser valorizado para 
fortalecer a gestão da UFRJ neste 
memento difícil em que vivemos, e 
também para demonstrar que somos 
ferramentas importantes do pensar e 
do fazer da universidade. Obrigado 
por vocês darem continuidade à 
luta do movimento sindical, que é a 
ocupação do espaço do trabalhador 
dentro da academia”.

Revista eletrônica mostra a produção 
intelectual da categoria na UFRJ
Publicação lançada pela PR-4 é aberta a todos os segmentos 
da universidade, incluindo os trabalhadores terceirizados, e a 
outras instituições públicas de ensino superior Regina Dantas explicou a estruturação da revista: 

é um periódico eletrônico semestral, de acesso livre 
para divulgação de análises, reflexões e resultados 
de trabalhos (voltados para a área da gestão pública 
universitária) de técnicos-administrativos em educa-
ção (ativos e aposentados), gestores, pesquisadores, 
docentes, discentes e trabalhadores terceirizados das 
instituições públicas de ensino superior de todo o país, 
que prioriza a publicação de trabalhos escritos por 
técnicos-administrativos ou que contenham técnicos 
entre seus autores. 

Os artigos seguem critérios técnicos das demais 
publicações científicas, mas também há espaço para 
relatos de experiência e entrevistas para o reconheci-
mento do trabalho de servidores, que são verdadeiros 
patrimônios da universidade.

Conteúdo da nº 1 
Nesta primeira edição, há nove artigos científicos 

publicados, entre os quais: “Análise da situação de vulne-
rabilidade social no contexto da assistência estudantil do 
IFRJ campus Realengo”; “Plano de ação como estratégia 
para o cargo técnico em assuntos educacionais”, entre 
outros de autores da UFRJ e de outras instituições. Há, 
por exemplo, o relato sobre uma experiência elaborado 
pela equipe da Escola de Educação Infantil sob o título 
“Realização de projetos com as crianças da EEI-UFRJ: 
uma possibilidade para a atuação dos técnicos em 
assuntos educacionais”.  E a entrevista “Gil, 30 anos 
de UFRJ”, feita por Márcio Neves Paiva. 

Há também, na seção Vivência em Gestão, o texto de 
Fortunado Mauro “A falta que uma política de gestão 
de pessoal faz”. E, por fim, a resenha “Por dentro do 
IFRN”, de Fábio Rodrigo Silva.

Responsáveis pela viabilização do projeto
Como o reitor destacou, é um trabalho de organi-

zação intelectual, e por isso não se poderia deixar de 
registrar o trabalho do Conselho Editorial, composto 
por Danielle Fialho, Gustavo Cravo e Patrícia Vieira, 
“que fizeram um trabalho excepcional para viabilizar 
a revista, e sem esse engajamento intenso as coisas não 
acontecem”, elogiou Roberto Leher.

Segundo Agnaldo Fernandes, “Gustavo e Patrícia 
são pai e mãe da publicação, os mentores da revista”.

Inspiração – Gustavo contou que a ideia nasceu do 
Seminário de Integração dos Técnicos-Administrativos 
em Educação (Sintae). “Percebemos que há uma média 
de apresentação de cem trabalhos ao ano, e esse é um 
indicativo de que seria possível fazermos uma revista. 
Porém, a discussão de uma revista científica necessita 
de um debate sério, senão cai em descrédito. E somos 
uma revista de técnicos. Então, montamos o Conselho 
Editorial e começamos a estudar sobre gestão de periódicos 
eletrônicos e de temas como indexação, divulgação 
científica, certificação de trabalhos editoriais no cur-
rículo lattes e periódicos não ligados a programas de 
pós-graduação. Para entrar no debate com qualidade. 
E funcionou”, disse ele.

No Sintae de 2015, a revista teve uma primeira 
apresentação, mas com o nome de Gestão Pública 
Universitária (GPU). Depois a equipe percebeu que o 
que seria publicado não seria uma discussão teórica, 
mas sim sobre práticas em gestão pública universitária. 
Isso, segundo Gustavo, foi uma ideia da Patrícia. 

Estrutura da publicação

A UFRJ acaba de lançar o primeiro nú-
mero da revista eletrônica Práticas em Gestão 
Pública Universitária (PGPU). Criada pela Pró-
-Reitoria de Pessoal (PR-4), a publicação foi 
idealizada com o propósito de compartilhar 
vivências, inovações e conhecimento técnico-
-administrativo, e já está na rede, no link 
https://revistas.ufrj.br/index.php/pgpu/index.

O lançamento oficial foi no dia 31de 
maio, no salão nobre do Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza (CCMN), em 
rápida cerimônia organizada pela editora-
-chefe da revista, a técnica-administrativa 
e ex-pró-reitora de Pessoal, Regina Dantas.

Compuseram a mesa o reitor Roberto 
Leher, o pró-reitor de Pessoal, Agnaldo Fer-
nandes, o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis, Regina Dantas e as repre-
sentantes da Associação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ (Attufrj) e da Asso-
ciação dos Pós-Graduandos (APG), respecti-
vamente Teresinha Costa e Mariah Martins, 
que também é técnica-administrativa da 
universidade. 

Momento histórico – Regina Dantas 
destacou o momento como histórico, por se 
tratar do lançamento de uma revista na 
UFRJ que tem como prioridade a participação 
dos técnicos-administrativos em educação 
das universidades federais de todo o Brasil. 
“Uma iniciativa que devemos à Reitoria e à 
garra dos servidores que trabalham na PR-4, 
junto com a Editora da Casa da Ciência”, 
explicou.

Reconhecimento e estratégia
O pró-reitor de Pessoal, Agnaldo 

Fernandes, agradeceu à esquipe da PR-4, 
especialmente a Gustavo Cravo e Patrícia 
Vieira pela concretização de um sonho. 
“(Eles) Brigaram muito para construir 
mais uma fronteira de resistência, de 
afirmação, de reconhecimento e de 
pertencimento. A revista nasce hoje 
com muito vigor e com um potencial 
gigantesco, como uma expressão para 
fora do que a gente faz. Sem gente de 
carne e osso não tem UFRJ”, disse.  

O reitor Roberto Leher explicou 
que a revista tem importância estra-
tégica. “Não apenas porque permite o 
espaço de sistematização da produção 
do conhecimento dos trabalhadores 
técnico-administrativos, mas sobre-
tudo porque permite a sistematização 
do conhecimento sobre a autonomia 
universitária. Precisamos produzir 
um conhecimento original, que 
possibilite de fato a autonomia 
universitária. Nossa revista é sobre 
a prática dentro da gestão pública 
universitária. De fato, torna-se uma 
referência para a universidade, mas, 
mais que isso: uma referência para 
a autonomia universitária. E isso 
diz respeito a todas as universidades 
federais, e seguramente a todas as 
universidades públicas de nosso país”, 
afirmou. 

Foto: Renan Silva

MESA: Teresinha, Agnaldo Fernandes, Roberto Leher, Regina Dantas, Francisco de Assis e Mariah
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ENQUETE

Lucas Rodrigues sempre acompanha a tia que faz quimioterapia no 
HU, e destaca o bom atendimento e a qualidade da equipe, garantindo 
que se sente seguro no hospital, pois nunca ouviu falar de assaltos na 
unidade.  

“No Brasil a gente sempre se sente inseguro em qualquer lugar, até 
em casa. Mas não ouvi falar do caso de assalto no HU”, disse Eteócles 
Brito, médico da Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador.   

Uma estudante de mestrado conta que frequenta o Fundão há 10 anos 
e aponta problemas para além daqueles evidentes no HU. “Se não tem 
verbas para a Educação, o que mais esperar? Há uma população com 
crescentes dificuldades e sem acesso à saúde pública, porque falta gente 
para atender os doentes e não são realizados concursos para contratação 
de profissionais. Também faltam professores e não há segurança. Um 
fator influencia o outro. Infelizmente esta é a estratégia”, ponderou a 
estudante, que preferiu ficar no anonimato. 

Ana Bárbara Jannuzzi cursa o 10º período de Medicina e passa sete 
horas diariamente no HU. Ela acha que o controle para entrada na uni-
dade tem falhas, e já soube de casos de roubo de bolsas e de estetoscópios. 
Disse ainda que há uns três meses ouviu falar de um assalto no subsolo 
do HU, próximo à agência do Banco do Brasil. “A noite é insuportável no 
Fundão, pois nunca conseguimos pegar o ônibus. Não fico aqui depois 
das 16h”, disse ela, informando que os estudantes já iniciaram uma 
mobilização para pedir mais segurança no campus. 

Samara Feliciano e Ariel Diniz acompanharam a internação da tia 
no HU, que durou nove dias. Ambas concordam que há dedicação total 
da equipe aos pacientes, mas que a questão de segurança às vezes preo-
cupa. “A iluminação não é boa. Há vigilantes nas entradas, mas alguns 
andares às vezes ficam às escuras, sem segurança, e dá medo”, disseram.

Felipe Jacques, 20 anos, aluno do 4º período de Medicina, acredita 
que a localização afastada do centro urbano e os muitos acessos dificul-
tam o policiamento no campus do Fundão. “Depois de uma certa hora 
ninguém aguenta ficar aqui, ninguém vai a pé até o CT, além disso, 
de uns tempos para cá começaram os boatos no HU”, disse, apesar de, 
segundo ele, haver rigor no controle de acesso à unidade. “Todos os 
estudantes têm que mostrar a identificação”, informou. 

O estudante conhece a origem do boato de arrastão no HU, que se 
espalhou, segundo o diretor Eduardo Côrtes, segundo um mal-entendido 
envolvendo uma aluna. “A estudante é da minha turma, e estava na 
escada do terceiro andar com o namorado, quando uma pessoa passou 
e a viu com a mochila tirando um relógio de dentro para dar ao rapaz. 
Isso bastou para que fosse espalhado por todo o hospital o arrastão. Eu 
estava no 12º andar, e chegou até lá a notícia, inclusive de que o Banco 
do Brasil havia sido assaltado, o que não aconteceu. Esses fatos provam 
que a sensação de insegurança é grave. Onde a gente estuda, do quarto 
andar para cima, é razoável. Mas o subsolo é brabo. Se pusessem dois 
seguranças em cada andar, poderia melhorar, mas é impossível na atual 
conjuntura, na realidade política da UFRJ”, admite o jovem. 

Sensação de insegurança domina o HU
Por duas semanas, a comunidade do 

Hospital Universitário viveu momentos 
de tensão em decorrência de eventos que 
depois não se confirmaram: arrastão nos 
andares e suspeita de bomba no gramado 
próximo à entrada do Ambulatório (no 
acesso da antiga emergência, na Rua Ma-
riano A. de Andrade). O Jornal do Sintufrj 
fez uma enquete para saber se servidores, 
estudantes e pacientes do HU se sentem 
inseguros na unidade hospitalar.  

“Sentimos na pele essa insegurança. 
Mas isso é reflexo do que está acontecendo 
no país, em meio a toda essa precariza-
ção dos hospitais federais, como vemos 
no hospital do Andaraí. A sociedade 
capitalista gira em torno do dinheiro. 
Mas, com a ausência de verbas (para 
a saúde pública), há a precarização de 
tudo, inclusive da segurança. Não há 
concurso, não há dinheiro para pagar 
profissionais. O HU está sendo asfixiado 
porque querem colocar a Ebserh aqui. 
Este é o único hospital que resiste a isso. 
Mas está sendo asfixiado. E isso se reflete 
no tratamento dos pacientes, na infraes-
trutura e na segurança. Com a crise, há 
quatro milhões de desocupados, e uma 
das consequências é a violência, o que 
acaba se refletindo aqui dentro”, disse 
um técnico-administrativo, que pediu 
para não ser identificado.

 “É um entra e sai, e não pedem cra-
chás. Muitos perguntam: ‘que palhaçada 
é essa de pedir crachá?’. Mas quem acha 
que é palhaçada depois pode reclamar da 
segurança?”, questionou uma servidora, 
que também não quis se identificar.

Thiago Amaro é estudante de pós-gradua-
ção em Bioética. Embora sua frequência não 
seja grande no hospital, ele diz que nunca 
se sentiu inseguro no local.

Conforme matéria publicada na edição passada 
do Jornal do Sintufrj, o diretor do HU, Eduardo Côrtes, 
desmentiu que tivesse ocorrido arrastão na unidade no 
dia 24 de maio. O relato dele sobre o mal-entendido 
que originou o boato de assalto a várias pessoas em 
diferentes andares é semelhante ao do estudante 
Felipe Jacques. 

Mas fora isso, o que vale mesmo, e que com 
certeza gerou de fato a boataria de uma invasão de 
assaltantes ao HU, é a sensação de insegurança que 
habita a unidade. O próprio diretor reconhece isso, 
e aponta como um dos motivos a redução dos vigi-
lantes terceirizados, o que tem gerado reclamações 
da comunidade hospitalar.

Os seguranças e os técnicos-administrativos res-
ponsáveis pela portaria principal do HU explicaram 
que aquela entrada e saída é destinada somente a 
funcionários, estudantes e pacientes com deficiência 
física, e que todos são obrigados a se identificar, à 

Arrastão e bombas foram boatos
exceção de servidores já conhecidos deles. Já o público 
externo, em geral, chega ao hospital pelo acesso ao 
Ambulatório.

Peritos desfazem suspeita de bomba 
Especialistas do Esquadrão Antibombas da Co-

ordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia 
Civil chamados pela Divisão de Segurança da UFRJ e 
pelo 17º Batalhão da Polícia Militar para examinar 
o artefato encontrado na manhã do dia 29 de maio 
no gramado próximo à entrada do Ambulatório do 
HUconstataram que este não passava de uma imitação 
de bomba caseira, sem explosivos. 

Toda a área ao redor foi interditada, assim como 
foram suspensas as atividades do Ambulatório e de 
outros setores por várias horas. O esquadrão só chegou 
ao local às 14h30. Depois, os peritos realizaram uma 
explosão controlada, por precaução, e a rotina no HU 
e em torno voltou à normalidade.  

FELIPE Jacques

SAMARA Feliciano

ARIEL Diniz

ANA Bárbara

ETEÓCLES Brito

LUCAS Rodrigues

 

         



Governo libera desmatamento
Na contramão das reflexões que avan-

çam pelo mundo, o governo brasileiro adota 
medidas – muitas com o aval do Congresso 
Nacional – que abrem as portas da Amazô-
nia ao desmatamento da floresta. 

Artigo do jornalista Jaime Sautchuk para 
o Portal Vermelho indica que há ações de 
diversos tipos (da agropecuária à minera-
ção e aproveitamento de recursos hídricos) 
que levam à derrubada de extensas áreas e 
facilitam o transporte de madeira retirada.

Segundo o articulista, o que chamou a 
atenção do mundo inteiro foram os impactos 
que causam a drástica redução da Floresta 
Nacional do Jamanxim, no sul do Pará. Por 
iniciativa do governo federal, uma medida 
provisória com este fim foi aprovada a toque 
de caixa pela Câmara e pelo Senado em 
meio à ebulição política que tomou o país 
no mês de maio.

“Criada há apenas 10 anos e habitada 
por populações tradicionais, essa Unidade 
de Conservação acaba de perder 57% de 
sua área de 1,3 milhão de hectares. A parte 
restante foi rebaixada de categoria, per-
mitindo atividades econômicas, inclusive 
a exploração madeireira”, diz o texto do 
jornalista, informando que, para completar, 
o governo se comprometeu a liberar recursos 
financeiros para concluir o asfaltamento da 
BR 163 naquele trecho e, ainda, a construir 
uma ferrovia, que irá se conectar à já exis-
tente entre o complexo de mineração da 
Serra dos Carajás e os portos do Maranhão. 
Isso tudo para dar vazão à madeira retirada 
com destino ao mercado externo.

Agro é estrago
O artigo demonstra que a situação 

se repete em outras regiões do país, ao 

Brasil de costas para o mundo

Para celebrar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a Coordenação do Meio Ambiente 
da UFRJ promove, no dia 6 de junho, uma 
série de oficinas para conscientizar os traba-
lhadores da universidade, informa o site da 
Prefeitura Universitária. O Espaço Saúde do 
Trabalhador do Sintufrj também participa 
da programação.

O evento ocorre na Praça Jorge Ma-
chado Moreira em tendas para divulgar 
informações sobre educação ambiental, 
capacitação profissional, controle de ve-
tores, além de atividades para promoção 
de saúde.

Participantes e suas tarefas 
Divisão de Gestão Ambiental/Coordena-

ção de Meio Ambiente – será responsável 
por repassar informações sobre educação 
ambiental.

Assessoria de Recursos Humanos da 
Prefeitura Universitária – dará informações 
sobre Capacitação de Pessoal.

Secretaria Municipal de Saúde/Vigilân-
cia Sanitária – prestará informações sobre 
dengue e febre amarela.

Coordenação de Políticas e Saúde do 
Trabalhador – realizará atividades de pro-
moção da saúde.

Espaço Saúde do Trabalhador do Sintufrj 
– dará orientações sobre saúde/atividades 
físicas/bem-estar e fará medição de massa 
corpórea.

mesmo tempo que o Congresso Nacional 
aprova outra medida provisória (também 
de iniciativa governamental) que cria a 
Lei dos Licenciamentos, para acabar com 
a exigência da licença ambiental para 
uma série de atividades, como mineração, 
agropecuária e construção de barragens. “É 
só ir entrando, não interessa o tamanho do 
estrago que será feito”.

Suspensão de demarcações
Na Câmara Federal, o relatório final da 

Comissão Parlamentar de Inquérito – que 
é controlada por deputados da bancada 
ruralista – sobre as atividades da Funai e 
do Incra propõe a suspensão da demarcação 
de terras indígenas e de remanescentes de 
quilombos. A comissão defende também a 
redução do tamanho dessas áreas.

Retrocesso evidente
Ações que sugerem a retirada de florestas 

nativas, segundo dados do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) obtidos com 
base em satélites: a taxa de desmatamento 
na Amazônia brasileira em 2015 foi 71% 
inferior à de 2004, ano em que o governo 
pôs em operação o Plano para Prevenção e 
Controle do Desmatamento na Amazônia. 
Tudo isso está sendo feito na contramão 
do que vinha ocorrendo há mais de uma 
década.

Só em 2016 houve um crescimento de 
29% sobre a taxa de 2015. A estimativa é do 
Inpe e aponta, entre agosto de 2015 a julho 
de 2016, o corte raso de grandes árvores 
numa área equivalente a 800 mil campos 
de futebol em um ano.

O país não se compromete  
O governo vai na contramão também 

dos compromissos assumidos pelo país com 
o desenvolvimento sustentável.

Em artigo publicado no Portal Verme-
lho, o advogado Pedro Benedetti aponta que, 
em 2015, a Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU) aprovou Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
desdobrados em 169 metas, que os países-
-membros devem se esforçar para atingir 
até 2030.

É, no fundo, um rumo a ser seguido pelas 
sociedades de todo o mundo. Em países pobres 
ou em desenvolvimento, como o Brasil, 
a implementação de medidas com vistas 
às metas dos ODSs será mais impactante 
para a qualidade de vida da população, 
em especial para cidadãos em situação de 
vulnerabilidade social. 

Os objetivos são ambiciosos e têm relação 
direta com a qualidade de vida e com os 
aspectos econômicos, sociais e ambientais 
das sociedades. Temas que há tempos per-
meiam as agendas dos países mais pobres e 
em desenvolvimento – como erradicação da 
pobreza e da fome; saúde e bem-estar; edu-
cação de qualidade; e trabalho e crescimento 
econômico – deverão andar juntos com 
outros que atingem em cheio os países ricos, 
como consumo e produção responsáveis; 
desenvolvimento sustentável; e produção 
de energia limpa e acessível.

Mas as metas estabelecidas só terão 
chance de ser atingidas se houver o com-
prometimento e o envolvimento do Poder 
Público.

No Brasil, como um dos membros da 
ONU e signatário da aprovação dos ODSs, é 
fundamental que aqueles que formulam e 
implementam as políticas públicas observem 
as metas e promovam um ambiente favorável 
para as ações necessárias ao seu atendimento.

Nesta segunda-feira, 5 de 
junho, comemora-se o Dia 
Mundial do Meio Ambiente. 
A data foi estabelecida na 
Conferência de Estocolmo 
(Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, realizada em 1972), 
com o objetivo de chamar a 
atenção da população para os 
problemas ambientais e para 
a importância da preservação 
dos recursos naturais. 

Portanto, é um dia de 
reflexão. Porém, organizações 
não governamentais 
(ONGs) e sociambientalistas 
alertam que o planeta 
chega nesta data em um 
momento crítico, e que é 
preciso agir para minimizar 
impactos da sociedade 
sobre futuras gerações, em 
defesa da vida, rumo a uma 
sociedade sustentável que 
concilie desenvolvimento 
socioeconômico e preservação 
da natureza.

UFRJ comemora a 
data com educação 
ambiental

MEIO AMBIENTE
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