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Na terça-feira, 15, quarta-feira, 16, e quinta-feira, 17, os trabalhadores
sindicalizados ao Sintufrj vão às urnas votar para a direção da entidade 
e para o Conselho Fiscal. Três chapas disputam o pleito. Páginas 3, 5, 7 e 9  
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Coppe celebra Betinho 

Auditório lotado, emoção e ale-
gria marcaram o evento Celebrar 
Betinho, no dia 9 de agosto, promo-
vido pela Coppe/UFRJ e pelo Comitê 
de Entidades no Combate à Fome e 
pela Vida (Coep). A homenagem a 
Herbert de Souza, sociólogo que mo-
bilizou o país no combate à fome e à 
miséria e na luta pela ética na polí-
tica, reuniu admiradores de dentro e 
de fora da universidade. Vinte anos se 
passaram desde a morte de Betinho, 
e as causas que motivaram o "irmão 
do Henfi l" a mobilizar milhões de 
pessoas infelizmente permanecem 
atuais.

O teólogo e fi lósofo Leonardo 
Boff fez um breve relato de seu con-
vívio com Betinho, quando o ajudou 
a conseguir recursos para que criasse 
o Ibase, após seu retorno do exílio. 
Segundo o fi lósofo, Betinho voltou 
ao Brasil com a ideia de que a socie-
dade, desde que organizada e mobi-
lizada, reunia as condições necessá-
rias para mudar o país. "Ele sempre 
repetia: não podemos perpetuar essa 
história, que é perversa para as gran-
des maiorias", recordou Boff.

De acordo com o teólogo, Beti-
nho acreditava que a mudança não 
se daria a partir do Estado nem dos 
partidos políticos, mas fundamental-
mente pela sociedade civil, e a partir 
dela se daria a construção da demo-
cracia como valor de participação e 
de transparência.

"Betinho agia por coragem e 
indignação. Esta por não aceitar a 
realidade como ela se encontra e 
coragem para mudá-la. Elegeu o 
combate à fome como prioridade 
absoluta, porque, como Gandhi di-
zia, a fome é um insulto. Ela desu-
maniza a pessoa, destrói seu corpo 

e seu espírito. Em função dessa luta, 
ele criou a Ação da Cidadania contra 
a Fome, a Miséria e pela Vida", expli-
cou o teólogo.

Homenagem à cidadania
Após as palestras, foi inaugurado 

o Jardim da Cidadania, no Espaço de 
Convivência do Centro de Tecnolo-
gia da UFRJ, com o descerramento 
de uma placa comemorativa e o 
plantio, pela esposa de Betinho, Ma-
ria Nakano, de mudas de manacá, a 
planta preferida do sociólogo.

O evento foi encerrado com 
uma apresentação de Passinho, 
estilo de dança ao ritmo do funk 
criado nas favelas cariocas, fei-
ta pelo dançarino Hugo Oliveira, 
idealizador do projeto "Desafi o do 
Passinho", implantado em escolas 
municipais de comunidades do Rio 
de Janeiro. A apresentação foi se-
guida por uma ofi cina de Passinho, 
em que o dançarino e professor de 
dança Igor Pontes (Iguinho Impe-
rador) ensinou três movimentos: a 
rabiscada, o sabará e a pipa, com o 

Novos planos da Caurj 
para os servidores

Por decisão da assembleia ex-
traordinária realizada no dia 11 de 
julho de 2017, a Caurj promoverá 
a migração dos planos existentes 
para os planos Caurj Ouro (apar-
tamento) e Caurj Prata (enfer-
maria) a partir de 1º de setembro. 
Esta decisão permite o total en-
quadramento da operadora junto 
à Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS). Veja a tabela:  

Colégio de Aplicação da 
UFRJ abre inscrições

O CAp UFRJ admite o ingresso 
de alunos novos para o 1º ano do 
ensino fundamental e para a 1ª sé-
rie do ensino médio. O processo de 
seleção ocorre anualmente no 2º 
semestre. Veja edital  2018:

"Título III – Da pré-inscrição
Art. 3º. As pré-inscrições para o 

Concurso de Admissão de Alunos 
ao Colégio de Aplicação da UFRJ es-
tarão abertas no período de 4/8/17 
a 15/8/17 devendo ser efetuadas 
exclusivamente via Internet pelo 
responsável pelo candidato que de-
verá:

a) acessar os sítios eletrônicos 

auxílio dos dançarinos Yure da Sil-
va e Anderson Nascimento (Tim).

Lançamento do site
A data foi marcada ainda pelo 

lançamento do site Celebrar Beti-
nho (link), que disponibiliza infor-
mações sobre a vida e a atuação do 
sociólogo. Também foi anunciado o 
Prêmio Betinho Imagens de Cida-
dania, que selecionará vídeos de até 
três minutos que celebrem cinco 
princípios da democracia: igual-
dade, diversidade, participação, 
solidariedade e liberdade. As regras 
para participar do prêmio e demais 
informações podem ser encontradas 
no próprio site recém-lançado. 

Além do fi lósofo, teólogo e pro-
fessor emérito da Uerj, Leonardo 
Boff, o evento contou com a par-
ticipação do presidente do Coep, 
André Spitz; do pró-reitor de Pessoal 
da UFRJ, Agnaldo Fernandes; do 
diretor da Coppe, professor Edson 
Watanabe; e do diretor de Relações 
Institucionais da Coppe, professor 
Luiz Pinguelli Rosa.

PÚBLICO no auditório da Coppe/UFRJ

MARIA Nakano, esposa de Betinho, planta o manacá

. Plano com participação de 
20% em todos os procedimentos 
ambulatoriais, com um teto de 
R$ 160,00 no plano com aco-
modação em enfermaria (Caurj 
Prata) e R$ 200,00 no plano com 
acomodação em apartamento 
(Caurj Ouro), não sendo cobrada 
nos procedimentos de quimiote-
rapia, radioterapia, hemodiálise 
e diálise. 

www.admissaocap.ufrj.br ou www.
cap.ufrj.br no período compreendi-
do entre as 9h do dia 4 de agosto de 
2017 e as 12h do dia 15 de agosto 
de 2017, considerando-se o horário 
de Brasília, e preencher, enviar e 
imprimir o requerimento de pré-
-inscrição e o boleto de pagamento, 
seguindo as orientações contidas 
no sistema;

b) efetuar o pagamento do bo-
leto no valor de R$ 50,00 (cinquen-
ta reais) em qualquer agência ban-
cária até às 16h do dia 16 de agosto 
de 2017." 

www.admissaocap.ufrj.br 
(2018)
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É PRA ROMPER COM A CUT!
A CUT foi fundada com o objetivo de defender os inte-
resses imediatos e históricos da classe trabalhadora. 
A Central cumpriu este papel, organizando as oposi-
ções sindicais contra o peleguismo, enfrentando os 
governos e os patrões, enfrentando a ditadura militar, 
unificando os trabalhadores das cidades e do campo.

Hoje, a CUT não mais representa os interesses da 
classe trabalhadora. A Central abandonou todos os 
princípios defendidos pelos trabalhadores. Abriu mão 
de um sindicalismo classista, livre da interferência do 
Estado e da autonomia frente aos partidos políticos.

Com a eleição de Lula em 2002, a CUT deixou de ser 
um organismo de frente única da classe trabalhadora 
e tornou-se correia de transmissão do governo. Duran-
te todos os governos do PT, a CUT atuou como braço 
do governo no movimento sindical, freando as lutas.

Após a manobra jurídico-midiática-parlamentar que co-
locou Temer e o PMDB à frente do governo, as vaci-
lações continuaram, como no lamentável papel desta 
central na tentativa de desmonte da Greve Geral de 
30 de junho. A CUT não está apenas ligada ao antigo 
governo, mas ao próprio Estado. Ainda sendo a maior 
central sindical do país, para as lutas dos trabalhado-
res a CUT morreu faz tempo.

Há anos existe um forte movimento de reorganização 
sindical no Brasil, por fora da CUT. É urgente e neces-
sário romper com a CUT e iniciar ampla agenda de 
debates na base da nossa categoria sobre a reorgani-
zação sindical no país!

FRENTE DE OPOSIÇÃO
É PRA GANHAR A ELEIÇÃO!
É PRA MUDAR O SINTUFRJ!

20122011 2013 2014 2015 2016 2017

ELEIÇÕES SINTUFRJ 2012
23% DOS VOTOS

ELEIÇÕES SINTUFRJ 2015
49% DOS VOTOS ELEIÇÕES

SINTUFRJ
2017

CHEGOU
A HORA!

EU TAMBÉM APOIO A CHAPA 1
“Todo meu apoio à CHAPA 1, 
que, além de renovar a direção 
do sindicato, tem o mais absoluto 
compromisso com a diversidade 
existente em nossa categoria, 
seja de gênero, cor, religião, 
sociocultural. Seu compromisso 
também com o combate às 
violências na universidade vai além 
de meras palavras. Não há nessa 
chapa integrante com histórico 
de assediador moral. Para nossa 
categoria, é importante a ampliação 
do suporte jurídico e psicossocial de 
apoio aos trabalhadores em condição 
de violência e ações de combate a 
essas práticas a partir também das 
situações advindas das queixas de 
nossxs trabalhadorxs.”

Luciene Lacerda /NUBEA-IESC

Luciene Lacerda (NUBEA-IESC), Fernando Pedro Lopes (Casa da Ciência), Sebastião 
Amaro (Biblioteca CCS), Júnior Ferreira (HESFA), Pedro Roberto dos Santos (HUCFF), 
Duarte (Vigilante, HU), Luiz Pustiglione (PR4), Kelani Braga (Radiologia HU).
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SEÇÃO LOCALIZAÇÃO HORÁRIO

ADM 6 Escola de Ed. Infantil 8h - 17h

CCMN 2 Inst. de Matemática 8h - 17h

CCMN 4 Inst. de Geociências 8h - 17h
CCMN 5 NCE 9h - 17h
CCMN 6 Valongo 10h - 17h
CCMN 7 LADETEC 9h - 17h

CLA 3

Escola de Música           
15/8 - Edifício Ventura   

16/8 - Passeio                
17/8 - Edifício Ventura

9h - 19h

CLA 4 Faculdade de Letras 9h - 19h

CFCH 2 Hall do IFCS/IH 8h - 19h
CFCH 3 Instituto de Psicologia 9h - 17h

9h - 19h

CFCH 5 Esc. de Serviço Social 9h - 19h
CFCH 6 CAp 7h - 17h

CCJE 2 Faculdade de Direito 8h - 19h
CCJE 3 COPPEAD 9h - 17h

CENABIO

CCS 4 Fac. de Odontologia 9h - 17h
CCS 5 Esc. de Enfermagem 8h - 17h
CCS 6 Inst. de Ginecologia 9h - 14h
CCS 7 Inst. de Neurologia 7h - 20h
CCS 8 IPUB 7h - 20h
CCS 9 IPPMG 7h - 20h
CCS 10 HESFA 7h - 17h
CCS 11 EEFD 8h - 19h
CCS 12 Maternidade Escola 7h - 20h

9h - 16h

CT 2 Bloco E do CT 9h - 17h

CT 4 IMA 9h - 17h
FCC 1 Sede FCC – Flamengo 9h - 17h

FCC 2

Museu Nacional e Horto 
15/8 - Museu                 
16/8 - Horto                     

17/8 - Museu

9h - 17h

FCC 3 Casa da Ciência 9h - 17h
EXTRA Comissão Eleitoral 10h

APOSENTADOS Espaço Cultural 9h - 17h

Auditoria Interna
Coordenação de Rel. Inst. (CORIN)
Ouvidoria da UFRJ

DGDI
Central de Atendimento de Pessoal – PR-4

Sup. Tecnologia da Informação e Comunicação

9h - 17h

Coordenação de Acesso aos Cursos de Graduação
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
CEG
DRE
Sup. Geral de Administração e Finanças
Sup. Geral de Planejamento e Desenvolvimento

9h - 17h

ADM 1 Hall da Reitoria

ADM 2
Parque Tecnológico      

Prédio CEGN    

Gabinete do Reitor
Reitoria, DGDI e Atendimento PR-4

Gabinete Pró-Reitores
Procuradoria Geral
Secretaria dos Órgãos Colegiados

PR-2
Agência UFRJ de Inovação
Sup. Geral para Graduados e Pesquisa
Divisão de Ensino da Pós-Graduação
Divisão de Pesquisa
Divisão de Divulgação e Intercâmbio
Divisão de Acompanhamento Financeiro
Div. de Coordenação, Execução e Pesquisa

Protocolo da PR-4 e PR-3 e PR-6
Seção de Processos de Capacitação
Seção de Avaliação de Desempenho
Subcoordenação de Formação Profissional
PR-4 
Coordenação de Política de Pessoal
Coordenação de Gestão de Pessoal
Superintendência de Pessoal

ADM 3 Hall do CCMN

PR-1, PR-3, PR-6 e Superest
Assessoria Especial de Políticas Estudantis
Gabinete da Superest
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
Divisão de Ensino
Divisão de Diplomas
Divisão de Assistência ao Estudante
Divisão de Integração Acadêmica

Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão
Divisão de Gestão Orçamentária
Divisão de Gestão Patrimonial
Divisão Gestão Tecnologia da Informação
Superintendência de Governança
Gabinete da PR-6

Pólo de Pessoal Fora da Sede

ADM 4.1 DIUC

PR-5 e Instituto de Estudos de Saúde Coletiva
Gabinete PR-5
Superintendência Geral de Extensão
Divisão de Atividades Gerenciais
Divisão de Cultura
Div. Integração Universidade Comunidade
Divisão de Educação

ADM 4
Nicho II entre Blocos I   e 

M COPPE PR-4
9h - 17h

Subcoordenação de Remuneração e Benefícios
Subcoordenação de Legislação
Subcoordenação de Seleção e Admissão
Subcoordenação de Publicações
Serviço de Comunicação e Divulgação
Subcoordenação de Cadastro

Divisão de Eventos/SG-5
IESC
Divisão de Saúde do Estudante – Superest

ADM 5 Alojamento
Alojamento Estudantil
Divisão de Residências Estudantis
Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Ass. Com.

9h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

Gabinete 
Escritório Técnico da Universidade
Coordenação Técnica de Obras
Coordenação de Projetos
Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados
Coordenação de Planejamento e Controle
Divisão de Atividades Gerenciais

Escola de Educação Infantil

ADM 7 CPST

CPST e Transportes
Coordenação de Política e Saúde do Trabalhador
DVST
Divisão de Transporte Público

CCMN 1 Hall do CCMN CCMN 
Decania do CCMN
Instituto de Matemática

Divisão de Tráfego Urbano
Coordenação de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Operações Urbanas e Ambiente
Coordenação de Segurança - DISEG

ADM 9 Prefeitura PV
Sub-Prefeitura dos Campi Externos
Prefeitura Universitária Coord. Praia Vermelha
Prefeitura Universitária Coord. Centro

8h - 17h Prefeitura Universitária
Coordenação Administrativa
Assessoria de RH
Assessoria de Projetos
Coordenação de Planejamento e Administração
Coordenação de Empreendimentos Estratégicos

ADM 8 Prefeitura  

Prefeitura Universitária e ETU

Instituto de Geociências e Comissão Permanente de Pessoal Docente 
NCE

CLA 1 e 2 Hall da Reitoria

Observatório do Valongo
LADETEC
CLA e FAU
Decania do CLA

CCMN 3 Hall do bloco A do CT
Instituto de Física e Instituto de Química
Instituto de Física
Instituto de Química

IFCS/IH
Instituto de Psicologia
FE e ECO

CFCH 4 Escola de Comunicação Faculdade de Educação
Escola de Comunicação

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Escola de Música

Faculdade de Letras, IPPUR e EBA

CFCH 1 Decania do CFCH
CFCH e NEPP-DH
Decania do CFCH
NEPP-DH

Faculdade de Direito
COPPEAD
CCS, Farmácia e Instituto de Nutrição
Decania do CCS
Instituto de Nutrição
Faculdade de Farmácia

Escola de Serviço Social

CCJE 1 Inst. de Economia

CCJE, IE, FACC e SiBi
Decania do CCJE
Instituto de Economia
FACC
SiBi

Colégio de Aplicação

CCS 1 Bloco K do CCS

IB e NUTES

CCS 3 Bloco A do CCS Instituto de Biologia

NUTES

CCS 2
Entre os Blocos G e H do 

CCS

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN
Instituto de Bioquímica Médica
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto de Microbiologia
Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho
Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais

8h - 19h

Faculdade de Odontologia
Escola de Enfermagem
Instituto de Ginecologia
Instituto de Neurologia
Instituto de Psiquiatria
IPPMG

CCS 13 Subsolo do HU

FM, IDT e ICES
Faculdade de Medicina
Instituto do Coração
Instituto de Doenças do Tórax

Divisão Recursos Humanos
Divisão de Atividades Gerenciais

HESFA
EEFD
Maternidade Escola

CCS 14 Subsolo do HU
HUCFF e DEN
Divisão de Enfermagem
HUCFF

7h - 20h

7h - 20h

7h - 20h

Decania do CT
Escola Politécnica
Gabinete da PR-4
Superintendência de Pessoal
Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação
Subcoordenação de Demandas Judiciais

Divisão de Engenharia
Divisão de Finanças

CCS 16
Pólo e NUPEM              
15/8 - NUPEM                

16/8 - Pólo

NUPEM - Macaé
Subprefeitura do Campus
NUPEM
Direção Geral do Campus
Setor de Pessoal
Setor de Administração

CCS 15 Subsolo do HU

Divisões HUCFF
Coordenação de Atividades Educacionais
Coordenação de Processamento de Dados
Divisão Médica
Divisão de Apoio Assistencial
Divisão de Saúde da Comunidade

Setor de Administração
Aposentados

UNIDADES

Instituto de Macromoléculas
FCC

Museu Nacional

Casa da Ciência e Editora UFRJ
Divisão Gráfica

EXTRA Comissão Eleitoral

Xerém
Campus de Xerém
Setor de Pessoal

Escola de Química

CT 3 Bloco G do CT

COPPE, NIDES e DAE
COPPE
NIDES
DAE – SUPEREST

CEG

CT 1 Hall do bloco A do CT

CT, Escola Politécnica e PR-4

9h - 17h

9h - 17h

11h - 15h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

8h - 19h

9h - 17h

9h - 17h
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Coordenação de Gestão de Pessoal
Superintendência de Pessoal

ADM 3 Hall do CCMN

PR-1, PR-3, PR-6 e Superest
Assessoria Especial de Políticas Estudantis
Gabinete da Superest
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
Divisão de Ensino
Divisão de Diplomas
Divisão de Assistência ao Estudante
Divisão de Integração Acadêmica

Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão
Divisão de Gestão Orçamentária
Divisão de Gestão Patrimonial
Divisão Gestão Tecnologia da Informação
Superintendência de Governança
Gabinete da PR-6

Pólo de Pessoal Fora da Sede

ADM 4.1 DIUC

PR-5 e Instituto de Estudos de Saúde Coletiva
Gabinete PR-5
Superintendência Geral de Extensão
Divisão de Atividades Gerenciais
Divisão de Cultura
Div. Integração Universidade Comunidade
Divisão de Educação

ADM 4
Nicho II entre Blocos I   e 

M COPPE PR-4
9h - 17h

Subcoordenação de Remuneração e Benefícios
Subcoordenação de Legislação
Subcoordenação de Seleção e Admissão
Subcoordenação de Publicações
Serviço de Comunicação e Divulgação
Subcoordenação de Cadastro

Divisão de Eventos/SG-5
IESC
Divisão de Saúde do Estudante – Superest

ADM 5 Alojamento
Alojamento Estudantil
Divisão de Residências Estudantis
Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Ass. Com.

9h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

Gabinete 
Escritório Técnico da Universidade
Coordenação Técnica de Obras
Coordenação de Projetos
Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados
Coordenação de Planejamento e Controle
Divisão de Atividades Gerenciais

Escola de Educação Infantil

ADM 7 CPST

CPST e Transportes
Coordenação de Política e Saúde do Trabalhador
DVST
Divisão de Transporte Público

CCMN 1 Hall do CCMN CCMN 
Decania do CCMN
Instituto de Matemática

Divisão de Tráfego Urbano
Coordenação de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Operações Urbanas e Ambiente
Coordenação de Segurança - DISEG

ADM 9 Prefeitura PV
Sub-Prefeitura dos Campi Externos
Prefeitura Universitária Coord. Praia Vermelha
Prefeitura Universitária Coord. Centro

8h - 17h Prefeitura Universitária
Coordenação Administrativa
Assessoria de RH
Assessoria de Projetos
Coordenação de Planejamento e Administração
Coordenação de Empreendimentos Estratégicos

ADM 8 Prefeitura  

Prefeitura Universitária e ETU

Instituto de Geociências e Comissão Permanente de Pessoal Docente 
NCE

CLA 1 e 2 Hall da Reitoria

Observatório do Valongo
LADETEC
CLA e FAU
Decania do CLA

CCMN 3 Hall do bloco A do CT
Instituto de Física e Instituto de Química
Instituto de Física
Instituto de Química

IFCS/IH
Instituto de Psicologia
FE e ECO

CFCH 4 Escola de Comunicação Faculdade de Educação
Escola de Comunicação

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Escola de Música

Faculdade de Letras, IPPUR e EBA

CFCH 1 Decania do CFCH
CFCH e NEPP-DH
Decania do CFCH
NEPP-DH

Faculdade de Direito
COPPEAD
CCS, Farmácia e Instituto de Nutrição
Decania do CCS
Instituto de Nutrição
Faculdade de Farmácia

Escola de Serviço Social

CCJE 1 Inst. de Economia

CCJE, IE, FACC e SiBi
Decania do CCJE
Instituto de Economia
FACC
SiBi

Colégio de Aplicação

CCS 1 Bloco K do CCS

IB e NUTES

CCS 3 Bloco A do CCS Instituto de Biologia

NUTES

CCS 2
Entre os Blocos G e H do 

CCS

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN
Instituto de Bioquímica Médica
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto de Microbiologia
Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho
Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais

8h - 19h

Faculdade de Odontologia
Escola de Enfermagem
Instituto de Ginecologia
Instituto de Neurologia
Instituto de Psiquiatria
IPPMG

CCS 13 Subsolo do HU

FM, IDT e ICES
Faculdade de Medicina
Instituto do Coração
Instituto de Doenças do Tórax

Divisão Recursos Humanos
Divisão de Atividades Gerenciais

HESFA
EEFD
Maternidade Escola

CCS 14 Subsolo do HU
HUCFF e DEN
Divisão de Enfermagem
HUCFF

7h - 20h

7h - 20h

7h - 20h

Decania do CT
Escola Politécnica
Gabinete da PR-4
Superintendência de Pessoal
Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação
Subcoordenação de Demandas Judiciais

Divisão de Engenharia
Divisão de Finanças

CCS 16
Pólo e NUPEM              
15/8 - NUPEM                

16/8 - Pólo

NUPEM - Macaé
Subprefeitura do Campus
NUPEM
Direção Geral do Campus
Setor de Pessoal
Setor de Administração

CCS 15 Subsolo do HU

Divisões HUCFF
Coordenação de Atividades Educacionais
Coordenação de Processamento de Dados
Divisão Médica
Divisão de Apoio Assistencial
Divisão de Saúde da Comunidade

Setor de Administração
Aposentados

UNIDADES

Instituto de Macromoléculas
FCC

Museu Nacional

Casa da Ciência e Editora UFRJ
Divisão Gráfica

EXTRA Comissão Eleitoral

Xerém
Campus de Xerém
Setor de Pessoal

Escola de Química

CT 3 Bloco G do CT

COPPE, NIDES e DAE
COPPE
NIDES
DAE – SUPEREST

CEG

CT 1 Hall do bloco A do CT

CT, Escola Politécnica e PR-4

9h - 17h

9h - 17h

11h - 15h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

8h - 19h

9h - 17h

9h - 17h

SEÇÃO LOCALIZAÇÃO HORÁRIO

ADM 6 Escola de Ed. Infantil 8h - 17h

CCMN 2 Inst. de Matemática 8h - 17h

CCMN 4 Inst. de Geociências 8h - 17h
CCMN 5 NCE 9h - 17h
CCMN 6 Valongo 10h - 17h
CCMN 7 LADETEC 9h - 17h

CLA 3

Escola de Música           
15/8 - Edifício Ventura   

16/8 - Passeio                
17/8 - Edifício Ventura

9h - 19h

CLA 4 Faculdade de Letras 9h - 19h

CFCH 2 Hall do IFCS/IH 8h - 19h
CFCH 3 Instituto de Psicologia 9h - 17h

9h - 19h

CFCH 5 Esc. de Serviço Social 9h - 19h
CFCH 6 CAp 7h - 17h

CCJE 2 Faculdade de Direito 8h - 19h
CCJE 3 COPPEAD 9h - 17h

CENABIO

CCS 4 Fac. de Odontologia 9h - 17h
CCS 5 Esc. de Enfermagem 8h - 17h
CCS 6 Inst. de Ginecologia 9h - 14h
CCS 7 Inst. de Neurologia 7h - 20h
CCS 8 IPUB 7h - 20h
CCS 9 IPPMG 7h - 20h
CCS 10 HESFA 7h - 17h
CCS 11 EEFD 8h - 19h
CCS 12 Maternidade Escola 7h - 20h

9h - 16h

CT 2 Bloco E do CT 9h - 17h

CT 4 IMA 9h - 17h
FCC 1 Sede FCC – Flamengo 9h - 17h

FCC 2

Museu Nacional e Horto 
15/8 - Museu                 
16/8 - Horto                     

17/8 - Museu

9h - 17h

FCC 3 Casa da Ciência 9h - 17h
EXTRA Comissão Eleitoral 10h

APOSENTADOS Espaço Cultural 9h - 17h

Auditoria Interna
Coordenação de Rel. Inst. (CORIN)
Ouvidoria da UFRJ

DGDI
Central de Atendimento de Pessoal – PR-4

Sup. Tecnologia da Informação e Comunicação

9h - 17h

Coordenação de Acesso aos Cursos de Graduação
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
CEG
DRE
Sup. Geral de Administração e Finanças
Sup. Geral de Planejamento e Desenvolvimento

9h - 17h

ADM 1 Hall da Reitoria

ADM 2
Parque Tecnológico      

Prédio CEGN    

Gabinete do Reitor
Reitoria, DGDI e Atendimento PR-4

Gabinete Pró-Reitores
Procuradoria Geral
Secretaria dos Órgãos Colegiados

PR-2
Agência UFRJ de Inovação
Sup. Geral para Graduados e Pesquisa
Divisão de Ensino da Pós-Graduação
Divisão de Pesquisa
Divisão de Divulgação e Intercâmbio
Divisão de Acompanhamento Financeiro
Div. de Coordenação, Execução e Pesquisa

Protocolo da PR-4 e PR-3 e PR-6
Seção de Processos de Capacitação
Seção de Avaliação de Desempenho
Subcoordenação de Formação Profissional
PR-4 
Coordenação de Política de Pessoal
Coordenação de Gestão de Pessoal
Superintendência de Pessoal

ADM 3 Hall do CCMN

PR-1, PR-3, PR-6 e Superest
Assessoria Especial de Políticas Estudantis
Gabinete da Superest
Sup. Geral de Graduação e Corpo Discente
Divisão de Ensino
Divisão de Diplomas
Divisão de Assistência ao Estudante
Divisão de Integração Acadêmica

Divisão de Orçamento, Plan. e Gestão
Divisão de Gestão Orçamentária
Divisão de Gestão Patrimonial
Divisão Gestão Tecnologia da Informação
Superintendência de Governança
Gabinete da PR-6

Pólo de Pessoal Fora da Sede

ADM 4.1 DIUC

PR-5 e Instituto de Estudos de Saúde Coletiva
Gabinete PR-5
Superintendência Geral de Extensão
Divisão de Atividades Gerenciais
Divisão de Cultura
Div. Integração Universidade Comunidade
Divisão de Educação

ADM 4
Nicho II entre Blocos I   e 

M COPPE PR-4
9h - 17h

Subcoordenação de Remuneração e Benefícios
Subcoordenação de Legislação
Subcoordenação de Seleção e Admissão
Subcoordenação de Publicações
Serviço de Comunicação e Divulgação
Subcoordenação de Cadastro

Divisão de Eventos/SG-5
IESC
Divisão de Saúde do Estudante – Superest

ADM 5 Alojamento
Alojamento Estudantil
Divisão de Residências Estudantis
Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Ass. Com.

9h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

Gabinete 
Escritório Técnico da Universidade
Coordenação Técnica de Obras
Coordenação de Projetos
Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados
Coordenação de Planejamento e Controle
Divisão de Atividades Gerenciais

Escola de Educação Infantil

ADM 7 CPST

CPST e Transportes
Coordenação de Política e Saúde do Trabalhador
DVST
Divisão de Transporte Público

CCMN 1 Hall do CCMN CCMN 
Decania do CCMN
Instituto de Matemática

Divisão de Tráfego Urbano
Coordenação de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Operações Urbanas e Ambiente
Coordenação de Segurança - DISEG

ADM 9 Prefeitura PV
Sub-Prefeitura dos Campi Externos
Prefeitura Universitária Coord. Praia Vermelha
Prefeitura Universitária Coord. Centro

8h - 17h Prefeitura Universitária
Coordenação Administrativa
Assessoria de RH
Assessoria de Projetos
Coordenação de Planejamento e Administração
Coordenação de Empreendimentos Estratégicos

ADM 8 Prefeitura  

Prefeitura Universitária e ETU

Instituto de Geociências e Comissão Permanente de Pessoal Docente 
NCE

CLA 1 e 2 Hall da Reitoria

Observatório do Valongo
LADETEC
CLA e FAU
Decania do CLA

CCMN 3 Hall do bloco A do CT
Instituto de Física e Instituto de Química
Instituto de Física
Instituto de Química

IFCS/IH
Instituto de Psicologia
FE e ECO

CFCH 4 Escola de Comunicação Faculdade de Educação
Escola de Comunicação

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Escola de Música

Faculdade de Letras, IPPUR e EBA

CFCH 1 Decania do CFCH
CFCH e NEPP-DH
Decania do CFCH
NEPP-DH

Faculdade de Direito
COPPEAD
CCS, Farmácia e Instituto de Nutrição
Decania do CCS
Instituto de Nutrição
Faculdade de Farmácia

Escola de Serviço Social

CCJE 1 Inst. de Economia

CCJE, IE, FACC e SiBi
Decania do CCJE
Instituto de Economia
FACC
SiBi

Colégio de Aplicação

CCS 1 Bloco K do CCS

IB e NUTES

CCS 3 Bloco A do CCS Instituto de Biologia

NUTES

CCS 2
Entre os Blocos G e H do 

CCS

IBM, ICB, IM, IBCCF e NPPN
Instituto de Bioquímica Médica
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto de Microbiologia
Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho
Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais

8h - 19h

Faculdade de Odontologia
Escola de Enfermagem
Instituto de Ginecologia
Instituto de Neurologia
Instituto de Psiquiatria
IPPMG

CCS 13 Subsolo do HU

FM, IDT e ICES
Faculdade de Medicina
Instituto do Coração
Instituto de Doenças do Tórax

Divisão Recursos Humanos
Divisão de Atividades Gerenciais

HESFA
EEFD
Maternidade Escola

CCS 14 Subsolo do HU
HUCFF e DEN
Divisão de Enfermagem
HUCFF

7h - 20h

7h - 20h

7h - 20h

Decania do CT
Escola Politécnica
Gabinete da PR-4
Superintendência de Pessoal
Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação
Subcoordenação de Demandas Judiciais

Divisão de Engenharia
Divisão de Finanças

CCS 16
Pólo e NUPEM              
15/8 - NUPEM                

16/8 - Pólo

NUPEM - Macaé
Subprefeitura do Campus
NUPEM
Direção Geral do Campus
Setor de Pessoal
Setor de Administração

CCS 15 Subsolo do HU

Divisões HUCFF
Coordenação de Atividades Educacionais
Coordenação de Processamento de Dados
Divisão Médica
Divisão de Apoio Assistencial
Divisão de Saúde da Comunidade

Setor de Administração
Aposentados

UNIDADES

Instituto de Macromoléculas
FCC

Museu Nacional

Casa da Ciência e Editora UFRJ
Divisão Gráfica

EXTRA Comissão Eleitoral

Xerém
Campus de Xerém
Setor de Pessoal

Escola de Química

CT 3 Bloco G do CT

COPPE, NIDES e DAE
COPPE
NIDES
DAE – SUPEREST

CEG

CT 1 Hall do bloco A do CT

CT, Escola Politécnica e PR-4

9h - 17h

9h - 17h

11h - 15h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

8h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

8h - 19h

9h - 17h

9h - 17h

LOCAIS DE VOTAÇÃO
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NOTA DA COMISSÃO ELEITORAL
 
A Comissão Eleitoral no uso de suas atribuições vem a público dar 
ciência dos seguintes fatos:

 1 – No dia 06 de julho, às 16:44h, foi inscrita a chapa 2 – Ressignificar, Nenhum Direito a 
Menos, que apresentou declaração assinada pelo senhor Celso Procópio, declarando que nenhum 
dos membros/candidatos à diretoria executiva e ao conselho fiscal, estaria lotado em cargo de 
chefia, como norma estipulada no Regimento Eleitoral, em seu Artº 7, Inciso 1º;

 2 – No dia 07, a Comissão Eleitoral, enviou oficio de nº xx a PR-4, solicitando que fosse 
checado a não lotação em cargos de chefia de todos candidatos de todas as chapas; 

 3  - No dia 14/07, em resposta ao oficio nº 139/2017, a PR-4 informou à Comissão Eleitoral 
que nenhum dos candidatos das três chapas exercia cargo de chefia;

 4 – No dia 08/08, a Comissão Eleitoral recebeu fora do prazo regimental denúncia formulada 
pela chapa 3, que um dos candidatos da chapa 2, Ênio Pereira Rangel, mantinha cargo de chefia; 

 5 – Ao tomar conhecimento, a Comissão Eleitoral enviou o oficio de nº 178/2017 para a 
Decania do CCS solicitando a informação sobre o referido candidato. Mesmo após passado o pra-
zo regimental, a comissão identificou o problema como um caso omisso no regimento eleitoral. 
Portanto, no uso de suas atribuições, decidiu apurar a denúncia.

 6 – No dia 09/08, às14:47h, a chapa 2 apresentou documento do candidato Ênio Pereira 
Rangel, pedindo dispensa do seu cargo de chefia, porém no mesmo não havia nenhum registro de 
protocolo.

 7 – No mesmo dia 09/08, às 16:08h, a Comissão Eleitoral obteve resposta da Decania do 
CCS, através do oficio nº 033/2017, entregue em mãos pela superintendente daquele Centro, que 
afirma que o candidato Ênio Pereira Rangel mantém seu cargo de chefia até a presente data; 

 8 – Diante de dois documentos contraditórios (um da PR4 e outro da Decania do CCS), a 
Comissão Eleitoral decidiu por uma consulta especifica à PR-4 sobre a manutenção ou não da 
função gratificada do referido candidato, a qual confirmou a informação prestada pela Decania 
do CCS.

 
 Diante dos fatos acima expostos a Comissão Eleitoral decidiu:
 1 – Dar até o dia 14/08 para que o referido candidato se exonere do cargo junto ao depar-

tamento de pessoal da Decania do CCS e assim o comprove, cedendo cópia à comissão eleitoral.
 2 – Diante da situação, a Comissão Eleitoral decidiu não ceder a página para a chapa 2 no 

jornal do SINTUFRJ, na edição 1.215, para que se torne público o problema acima relatado, dando 
ciência à chapa 2.

3 – Em nome do bom andamento do processo eleitoral, a Comissão torna público este problema, 
deixando claro que sempre trabalhou com boa fé e o mais profundo compromisso com a demo-
cracia, de forma a fortalecer a representação dos trabalhadores que é a nossa entidade sindical, o 
nosso SINTUFRJ.

Rio de Janeiro, 10/08/2017
COMISSÃO ELEITORAL

 

         



6 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1215 – 14 a 20 de agosto de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

É LUTA

Mais de 300 dirigentes sin-
dicais de entidades nacionais e 
de base participaram da reunião 
ampliada promovida pelo Fórum 
das Entidades Nacionais dos Ser-
vidores Públicos Federais (Fona-
sefe) nos dias 5 e 6 de agosto para 
discutir os temas relacionados à 
conjuntura política do país. O 
resultado dessa mobilização em 
caráter emergencial foi a apro-
vação de um calendário de lutas 
unificado. As decisões tomadas 
tiveram como base fortalecer 
a resistência contra os ataques 
do governo ilegítimo de Michel 
Temer. 

 A análise de conjuntura dos 
dirigentes e militantes sindicais 
apontou que o cenário político 
demonstra que Temer, mesmo 
sem popularidade, está, em con-
junto com o Congresso Nacional, 

Mais terceirização no serviço público
Governo ilegítimo vai ampliar a precarização do trabalho nas instituições e órgãos federais

pós a sanção da Lei 
13.429/17, no final de 
março, que ficou conheci-

da como a Lei da Terceirização, 
iniciaram-se os processos para a 
aplicação da nova norma no mer-
cado de trabalho. Num primeiro 
momento, de forma mais intensa, 
no setor privado, mas o governo 
já se prepara para utilizar a nova 
legislação.

Em maio, com previsão para 
começar a vigorar no mês de 
agosto, o governo editou a Instru-
ção Normativa (IN) 5, de 2017, 
do Ministério do Planejamento 
Desenvolvimento e Gestão, que 

trata da contratação de serviços 
terceirizados na Administração 
Pública federal.

A IN dispõe sobre as regras, 
diretrizes e procedimentos para a 
contratação de serviços sob o regi-
me de execução indireta no âmbito 
da Administração Pública federal 
direta, autárquica e fundacional. 

Para o ministério, a IN servirá 
para o aprimoramento no processo 
de planejamento, contratação e 
gestão de serviços terceirizados no 
governo federal.

Manobra 
A aprovação do projeto de 

terceirização que estava em tra-
mitação desde 1998 no Congresso 
Nacional apresentado na gestão 
do ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso teve como um dos 
aliados o próprio governo.

Os atores envolvidos optaram 
pelo projeto mais antigo por 
conta de economia processual 
e para evitar a trava, constante 
nas demais proposições em tra-
mitação no Congresso Nacional, 
de proibição da terceirização na 
administração direta e indireta.

O projeto que saiu da Câmara 
dos Deputados – conhecido como 
PL 4.330/2004 atualmente em 

tramitação no Senado Federal 
como PLC 30/2015 –  determina-
va em seu conteúdo a proibição 
da terceirização na Administração 
Pública. 

A vedação imposta pelo pro-
jeto atrapalhou a aprovação da 
matéria, que tinha sido negociada 
com as centrais sindicais, mesmo 
ainda necessitando de ajustes. 
Porém, impunha à Administração 
Pública uma amarração na con-
tratação de serviço terceirizado.

A nova IN revoga a anterior e 
busca “modernizar” a nova forma 
de utilização da terceirização na 
Administração Pública com foco 

em três eixos: 1) planejamento da 
contratação, 2) gestão do contrato 
e 3) seleção do fornecedor.

Vale destacar as últimas ações 
do governo relacionadas aos servi-
dores – que passam pelo programa 
de demissão voluntária e pela falta 
de recursos – impostas pela Emenda 
Constitucional (EC) 95/16, que po-
derá prejudicar novas contratações. 
A EC 95 congela os gastos públicos, 
em termos reais, por 20 anos.

Esse conjunto de ações pode-
rá, em última estância, ampliar 
o número de terceirizados na 
Administração Pública.

Fonte: Diap

A terceirização na UFRJ é 
sempre um problema. As greves 
de terceirizados são constantes. 
Isso ocorre porque as empresas 
prestadoras de serviços para 
a universidade nas áreas de 
limpeza, manutenção e vigi-
lância não respeitam os direitos 
mínimos dos seus empregados. 
Os salários e os benefícios, 
como vale-transporte e auxílio-
-alimentação são pagos com 

Sinônimo de 
exploração de 
mão de obra

mais de um mês de atraso. 
Além disso, na maioria das 

vezes, o patrão não aceita atestado 
médico, e quando o trabalhador 
é dispensado, tem que recorrer à 
Justiça do Trabalho para receber 
seus direitos. E as condições de 
trabalho são as piores possíveis. 
Já houve, inclusive, casos de 
terceirizadas decretarem falência 
para escaparem ilesas de dívidas 
trabalhistas.   

Calendário de lutas dos SPFs 
obstinado a avançar com o ajuste 
fiscal e com as reformas que 
visam destruir direitos sociais e 
democráticos para atender aos 
interesses do capital em crise. 
Além de não abrir negociações 
salariais e de proferir ataques di-
retos ao funcionalismo federal, a 
situação dos serviços públicos é de 
precarização total, e, no caso das 
universidades e institutos federais, 
se não revertermos o bloqueio de 
verbas, muitas instituições vão 
fechar as portas.

Trabalho de base 
Foram decididas em comum 

acordo a deflagração de lutas que 
levem em consideração a realiza-
ção de um forte trabalho de base 
durante todo o mês de agosto, com 
o objetivo de aumentar o nível de 
mobilização, e uma articulação 

com as categorias que estão em 
campanhas salariais nesse segun-
do semestre, visando recompor a 
unidade necessária para enfrentar 
Temer e seus ataques.

O Fonasefe também irá enviar 
uma carta às centrais sindicais 
chamando a atenção para a im-
portância de construirmos uma 
nova greve geral no país para der-
rotarmos Temer e suas reformas. 
Na avaliação dos participantes 
da reunião, precisamos de uma 
segunda onda de lutas, confor-
me ocorreu em 2016 e que foi 
determinante para derrotarmos, 
pelo menos momentaneamente, 
a reforma da Previdência, que era 
prioridade do governo no primei-
ro semestre deste ano.

Mês de agosto 
• Organizar fórum dos 

servidores nos estados – 
convocar reunião ampliada, nos 
estados, entre funcionalismo pú-
blico das três esferas, movimentos 
sociais e estudantil, centrais 
sindicais e  categorias em luta 
(em campanha salarial etc.) para 
realização de  atividades (debates, 
ações nas ruas etc.).

 
• 11 de agosto – Dia Nacio-

nal em Defesa da Educação Públi-
ca. A orientação era para realização 
de assembleias comunitárias entre 
técnicos-administrativos, docentes 
e estudantes para denunciar a crise 
em que se encontram as institui-
ções federais de ensino superior 
(Ifes) atualmente, mobilizando 
toda a comunidade universitária 
e fazendo uma ampla convocação 
da imprensa local.

Importante: Em virtude da 

eleição para renovação da direção 
do Sintufrj nos dias 15, 16 e 17 
de agosto, não foi possível orga-
nizar a mobilização da categoria 
técnico-administrativa na UFRJ 
para esse dia de luta. 

• 16 de agosto – Dia 
Nacional de Luta: contra a ter-
ceirização e a extinção das zonas 
eleitorais; Dia Nacional de Luta 
em defesa da saúde e da Previdên-
cia pública e contra o desmonte 
do serviço público.

Mês de setembro 
• Indicativo de greve ou para-

lisação do funcionalismo público 
(de 24 ou 48 horas) em conjunto 
com a greve das categorias em 
campanha salarial (processo em 
construção com outras categorias; 
portanto, em breve informaremos 
uma data específica).

A

Foto: Renan Silva

MANIFESTAÇÃO de terceirizados sem salários no Conselho Universitário da UFRJ
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ELEIÇÕES SINTUFRJ

Alcides Ribeiro Laudelina Peçanha Modesto Cordeiro Nathalia Dias Elisiane Araújo  Thays Machado

O SINDICATO SOMOS NÓS! - ELEIÇÕES DE 15 A 17 DE AGOSTO

Essa semana será a eleição

do nosso sindicato e é funda-

mental que você vote. O atual

governo já deixou claro que não

está nem aı́ para o servidor e

que fará de tudo para economi-

zar as nossas custas e dos

trabalhadores em geral. Seja

atacando as rubricas do nosso

contracheque, seja não dando

aumento, seja com a reforma

da previdência, o governo não

vai ser bom para nós e somente

com a nossa união e com nosso

sindicato forte, é que podere-

mos derrotar o Temer e o resto

da quadrilha de Brasıĺia.

Nossa chapa é composta

por pessoas que sempre

estiveram na luta, marcando

presença nas caravanas para

Brasıĺia, em atos no Rio, cons-

truindo nossas greves e nossas

campanhas salariais, enfren-

tando qualquer governo e

qualquer reitoria em defesa

dos nossos direitos.

Em época de eleição do

Sintufrj sempre aparece um

povo pra mentir e atacar.

Servidores que durante o

governo passado saı́ram da

UFRJ, e consequentemente das

nossas lutas, para ocupar

cargos no governo. Agora,

ressurgem da catacumba

dizendo que vão “Ressignificar”

nossa entidade, prometendo

mundos e fundos, atacando

quem lutou sem parar indepen-

dente de contra qual governo e,

principalmente, inventando

boatos e falsas notıćias.

Mas, nossa categoria não é

boba e tem memória. Esse povo

dirigiu o Sintufrj por mais de 20

anos, e “ressignificou” nossa

entidade deixando um rombo

de mais de 1 milhão no caixa e

paralisando nossa entidade

para não lutar contra o gover-

no.

Portanto, nos dias 15, 16 e

17, vote em quem sempre

esteve na luta com você! Não

acredite em boatos e vamos

com muita Unidade na Luta

construir um Sintufrj mais

forte e derrotar o desgoverno

Temer e quadrilha.

BOLETIM�#5�-�AGOSTO/2017�-�ENCARTE

LUTA!LUTANANA !
Não acredite em boatos!

Confie em quem sempre esteve na luta!

Chapa 2 mente até na inscrição de chapa!
No nosso regimento eleito-

ral e no nosso estatuto, é

proibido servidor que ocupa

cargo de chefia concorrer e ser

dirigente sindical. Isso para

evitar casos de assédio moral

durante a eleição, constrangi-

mento de ter que votar no seu

chefe e não termos dirigentes

sindicais que não lutem por

medo de perder a função. E

esse impedimento foi unânime

entre todas as chapas.

Embora tenha sido unâni-

me, não foi respeitado! A chapa

2, apesar de ter assinado

documento afirmando que

nenhum candidato possuı́a

Função Gratif icada (FG),

inscreveu um candidato com

FG. Não, isso não é boato. Foi

comprovada a mentira e a

comissão eleitoral puniu a

chapa 2 impedindo que publi-

cassem página no jornal da

entidade. No lugar, há uma nota

de esclarecimento do ocorrido.

Ou seja, o primeiro documento

registrado pela chapa na

eleição (a própria inscrição) já

foi mentiroso e fraudulento.

Na nossa opinião, o caso era

de impugnação da chapa 2 do

pleito. A comissão eleitoral

decidiu por essa punição mais

branda, para que nossa eleição

não termine em briga judicial.

Para nós, não há problema, pois

preferimos ganhar no voto,

com o apoio e confiança da

categoria e não tirando o

adversário da disputa. Em

tempos de golpe na democra-

cia, não podemos gerar questi-

onamentos sobre nosso pro-

cesso eleitoral.

Mas, fique atento!

Quem, comprovadamente

pela comissão eleitoral, já

começa mentindo e fraudando

não pode dirigir nosso sindica-

to.

VEJA QUEM MAIS APOIA A LUTA DA NO SINTUFRJCHAPA 3

CONTRA OS RETROCESSOS!

POR DIREITOS,

José�Neto ‘‘Chapéu’’
PREFEITURA�UNIVERSITA�RIA

Chapa 3 é de con�iança

do trabalhador!

Regina�Trindade
FACC

Pela continuidade da

Luta!

Manuel�Marim
COPPE

A Unidade na Luta está

em mobi l izaç ão em

nossa univers idade

sempre visitando as

bases , para ouvir a

categoria! Por isso voto

Chapa 3!

Marcos�Marcelino�"Marcão"

IGEO

Chapa 3 para o Sintufrj,

continuar nas mãos dos

Trabalhadores da UFRJ!

 

         



8 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1215 – 14 a 20 de agosto de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

26,05%

Reitoria leva ao Consuni posição do TCU sobre o índice
Parecer do pleno do Tribunal de Contas da União determina a exclusão da rubrica dos contracheques

 “Nós entendemos que a per-
cepção dos 26,05% por parte de 
nossos servidores docentes e téc-
nicos-administrativos resulta de 
atos legais e legítimos. Então estão 
todos recebendo de maneira legal 
e legítima”, disse o reitor Roberto 
Leher na sessão do Conselho Uni-
versitário no dia 10 de agosto. 

Essa afi rmação do reitor está en-
tre os argumentos de defesa do per-
centual apresentados pela UFRJ ao 
Tribunal de Contas da União (TCU), 
após a universidade ser informada 
de que há parecer preparado para o 
pleno que determina a exclusão da 
rubrica dos contracheques.

Segundo a Reitoria, embora 
não haja acórdão ou fato novo, há 
uma movimentação no TCU sobre 
os 26,05%.

Alerta do tribunal   
O pró-reitor de Pessoal, Agnaldo 

Fernandes, explicou que o reitor es-
teve no TCU no dia 3 de agosto para 
se defender de duas multas por pro-
blemas antigos (relativos a pessoal 
docente e a infraestrutura) e, ao 
fi nal, o presidente do TCU, minis-
tro Vital do Rêgo Filho, mencionou 
preocupação com os 26,05%. 

Segundo Agnaldo, “ele falou 
que já havia um parecer (ele é o 
relator) para o pleno, colocan-
do que a universidade teria que 
tomar providências para excluir 
essa rubrica, com uma multa de 
valor expressivo para o reitor caso 
não as tomasse. E que um dos mi-

nistros (Benjamin Zymler) pediu 
voto em separado, expondo outras 
questões”.   

O reitor, por sua vez, solicitou 
ao ministro que o tema não fosse 
votado no pleno, e agendou audi-
ência com o ministro Zymler. Na 
audiência realizada no dia 7 de 
agosto, a Reitoria percebeu que há 
posicionamento incisivo do TCU 
considerando que, como já hou-
ve a ação rescisória por parte da 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
em nome da universidade (que 
foi impetrada sem consulta à Rei-
toria), a UFRJ terá que cumprir a 
decisão do TCU. 

Documento e memorial
“Nós protocolamos um docu-

mento colocando o que o índice 
signifi ca para a vida das pessoas, 
pois é uma ação recebida há quase 
30 anos, cujos valores estão conge-
lados desde 2006. Portanto, já é sa-
lário, alimentos e que há uma de-
cisão judicial (que diz respeito aos 
docentes) segundo a qual a univer-
sidade não pode cortar”, informou 
o pró-reitor de Pessoal, ponderando 
que aplicar a decisão do TCU aos 
técnicos-administrativos geraria 
problemas, e a UFRJ vem traba-
lhando na perspectiva de garantir a 
manutenção do índice.

Segundo Agnaldo, “o docu-
mento foi reunido ao processo e 
a Reitoria fi cou de apresentar um 
memorial e ir aos ministros sen-
sibilizá-los”. Por fi m, o pró-reitor 

concluiu: “Não tem fato novo, do-
cumento ou novo acórdão, apenas 
uma movimentação de fechar o 
cerco em relação a essa questão. 
E, por isso, chamamos de imedia-
to as entidades para conversar. E 
estamos informando ao Conselho 
Universitário porque esse tema 
volta à baila no Tribunal de Con-
tas da União”.  

O pró-reitor disse que recebem 
os 26,05%: 5.335 técnicos-adminis-
trativos ativos e 4.261 aposentados; 
968 docentes ativos e 2.167 aposen-
tados. E acrescentou que o relator 
vai analisar o documento protoco-
lado, mas não informou prazo.

“Será um problema 
de magnitude”

“Fizemos uma reunião for-
mal (no dia 4 de agosto) com as 
assessorias jurídicas das entidades 
(Adufrj e Sintufrj), porque enten-
demos que temos que atuar de 
maneira dialógica com os sindi-
catos no que diz respeito às ações 
judiciais”, disse o reitor Roberto 
Leher, ponderando: “Estamos re-
afi rmando que essa parcela de re-
muneração é alimento para os ser-
vidores, e o Conselho Universitário 
seguramente terá que examinar 
esse tema. Será um problema de 
magnitude, e obviamente a Rei-
toria não vai tomar decisões sem 
dialogar com sua comunidade nas 
instâncias formais em relação aos 
desdobramentos da compreensão 
do Tribunal de Contas.”

Nota da direção do Sintufrj sobre a reunião da Reitoria com o TCU
Companheiros: 

Em época eleitoral muitos boa-
tos e falsas acusações contra a nossa 
entidade aparecem. Estamos con-
duzindo o sindicato nesse período 
com o máximo de cuidado possível 
para minorar os possíveis efeitos, 
inclusive sobre conquistas históricas 
de nossa categoria. Mas, infelizmen-
te, os ataques mentirosos seguem e 
nos faz necessário esclarecer a ver-
dade sobre o terrorismo irresponsá-
vel gerado em torno dos 26%.

Ministros do Tribunal de Con-
tas da União interpelaram o reitor 

sobre problemas referentes aos esta-
cionamentos do CCS e outros em que 
o TCU ameaça a UFRJ e o próprio 
Reitor com multa. Nessas conversas 
surgiu o assunto de que a UFRJ estaria 
descumprindo o Acórdão 2161 (publi-
cado em 2006, na tentativa de atacar 
ações judiciais no âmbito do serviço 
público) ao pagar os 26%. Com isso o 
Reitor agendou uma reunião formal 
para o dia 07 de agosto.

Tendo essa reunião agendada o 
reitor convidou as entidades (Sintufrj 
e Adufrj) para uma reunião infor-
mando que estaria com o TCU na 

segunda feira dia 07, aproveitando a 
ocasião para amenizar o quadro apre-
sentado referente às ações judiciais. As 
entidades apresentaram então um 
memorial sobre a aquisição do direi-
to à rubrica dos 26%. Mas na opinião 
do Reitor o TCU na atual conjuntura 
tem sido mais insistente em retirar os 
direitos dos trabalhadores.

Reitor afirma no Consuni: 
“A aplicação da rubrica dos 
26% é legal e legítima!”

Tendo voltado da reunião, o reitor 
esclareceu no Conselho Universitário 

AGNALDO Fernandes ROBERTO Leher 

Fotos: Renan Silva

Boletim da Adufrj induz a erro de interpretação

de 10/8 como foi a discussão com o 
TCU, e reiterou que não há, no mo-
mento, nada que retire os 26%. Em que 
pese a crescente pressão do governo Te-
mer para que o Tribunal de Contas da 
União mantenha sua sina de retirar as 
rubricas que temos no contracheque.

Portanto, não existe ameaça ime-
diata sobre os 26%, mas existe, sim, 
uma vontade antiga e que agora tem 
tomado mais força, do governo fazer 
economia no contracheque dos servi-
dores públicos para seus fi ns nefastos, 
como compra de voto de parlamen-
tares para se manter no poder, como 

assistimos na votação de denúncia 
de corrupção contra Temer no Con-
gresso Nacional.

Estamos atentos sobre esse fato, e 
nossa assessoria jurídica está a postos 
para agir assim que se fizer necessário. 
Nossa categoria já havia entendido, 
durante a luta contra a PEC 55 (teto 
de gastos), que o governo iria jogar a 
conta em nossas costas. Porém, não 
acreditamos em facilidades enquanto 
estivermos sob esse governo golpista. 
Somente os trabalhadores unidos e 
na luta serão capazes de impedir os 
ataques que estão por vir.

Na realidade, com as individu-
alizações dos processos realizados 
em 2015, o Sintufrj já possui várias 
defesas prontas para trabalhadores 
que foram ameaçados de perder o 

Embora o conteúdo geral da 
matéria divulgada no Boletim da 
Adufrj no dia 10/8 reafi rme na 
maior parte do texto o que foi dito 
por diversas vezes em matérias 
veiculadas pelo Jornal do Sintu-

frj e por declaração da Reitoria da 
UFRJ no Consuni da última quinta-
-feira, 10, a forma e título como foi 
apresentada induz a interpretações 
errôneas para os trabalhadores da 
UFRJ.

A intenção do TCU em cortar 
nossas ações judiciais é de longa data, 
mas não há decisão judicial ou indi-
cação do próprio TCU que implemen-
te um corte imediato e de maneira 
geral à rubrica, segundo a Reitoria.

Sintufrj está alerta 
para realizar a defesa

benefício por ordem do governo. 
Ou seja, juridicamente nosso Sin-
dicato está alerta com memorial 
pronto e formulação constante de 
teses de defesa para o processo.

Direção em Exercício do Sintufrj

“Precisamos pensar estratégias 
para enfrentar este governo golpista 
e não disseminar notícias que trazem 
mais inquietude”, afi rmou a conse-
lheira da bancada técnico-adminis-
trativa Iaci Azevedo, criticando vídeo 
veiculado nas redes sociais sobre os 
26,05% por outra representante da 
categoria no Consuni.

“Daqui para a frente, apoiado na 
Emenda Constitucional que congela 
os investimentos em áreas como Edu-
cação e Saúde por 20 anos, o governo 
golpista irá congelar e cortar conquis-
tas  históricas da categoria, como as 
ações judiciais. O objetivo é fragilizar 
ainda mais as universidades e seus 
trabalhadores. Todos sabem que a 
partir de setembro a UFRJ não terá 
mais dinheiro para pagar suas contas 
em virtude dos brutais cortes na sua 
verba. O momento é de resistência, 
união e unidade de ação”, disse o 
conselheiro técnico-administrativo 
Esteban Crescente.  
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De fato, há mais de duas 
décadas a atuação com-
petente da entidade nas 

questões jurídicas tem garantido 
índices que constituem parte im-
portante dos salários da maioria 
dos trabalhadores da UFRJ. São 
conquistas que, se dependessem 
dos governos, os servidores não 
teriam usufruído delas. 

Mas a importância do Sintu-
frj para a categoria, em 57 anos 
de existência (o início foi com 
a Asufrj), vai muito mais além 
de ganhos econômicos ou de 
rubricas judiciais. Podemos dizer, 
com poucas chances de errar, 
que a conquista da identidade da 
categoria como trabalhador e tra-
balhadora em educação continua 
no topo da lista das grandes lutas 
vitoriosas lideradas pela nossa 
entidade de classe. Essa conquista 
ninguém tira!

Início da 
nossa organização
O embrião do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação da 
UFRJ (Sintufrj) foi a Associação de 
Servidores da Universidade do Bra-
sil (Asufrj), criada em 11 de junho 
de 1960. Depois de uma década, os 
servidores foram se apropriando 
das entidades subservientes e 
fisiológicas e transformando-as 
num instrumento sindical. Um 
movimento que foi deflagrado 
a partir de 1970 em todo o país, 
assim como na UFRJ. 

A década de 1980 foi o auge 
dessa virada. Na UFRJ, a categoria 
vence o imobilismo da antiga Asufrj 
ao eleger uma diretoria combativa 
e de luta, e ao deflagrar uma greve 
memorável de 84 dias. A partir daí 
o movimento sindical avança na 
universidade por direitos (salários, 
benefícios, melhores condições de 
trabalho) e conquistas de espaços 
de representatividade na estrutura 
acadêmica.  

Depois do golpe midiático, 
empresarial, judiciário e parla-

Mais de meio século de 
história de lutas e conquistas

SINTUFRJ:

mentar, que alçou Michel Temer 
ao posto de presidente do Brasil 
com a tarefa de promover um dos 
mais severos ataques aos direitos 
da classe trabalhadora, cabe aos 
sindicatos organizar as categorias 
para defender suas conquistas 
históricas.

  
Conquistas 
emblemáticas
Tudo o que temos atualmente 

em termos de direitos foi resultado 
de muita luta sob a liderança 
do Sintufrj. Como a isonomia, o 
Regime Jurídico Único (RJU) e 
o Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Edu-
cação (PCCTAE), que valoriza a 
qualificação e pôs fim aos “barna-
bés” (funcionário público de baixa 
categoria, segundo o dicionário) 
– conforme eram denominados os 
servidores não docentes da univer-
sidade –, dando lugar à categoria 
dos trabalhadores em educação. 
Mas tudo isso foi fruto de muita luta 
e longas greves. E, no dia a dia, 
dentro da UFRJ, os embates têm 
sido sem tréguas para fazer valer 
nossos direitos e pela ampliação 
de nossos espaços nos órgãos su-
periores de decisões da instituição. 

Nas lutas gerais
da sociedade
O Sintufrj sempre foi uma 

referência de luta e combatividade 
para todos os trabalhadores das 
instituições federais de ensino 
superior (Ifes), por sua capacidade 
de organizar a mobilização no 
tempo certo para a deflagração dos 
movimentos grevistas, por exemplo. 
Mas a entidade também fez história 
por lutar ao lado do povo brasileiro 
pela redemocratização do país, con-
tra as privatizações do patrimônio 
público pelos governos neoliberais, 
pela democracia interna na UFRJ 
e em defesa da autonomia univer-
sitária. A bandeira da autonomia 
está presente em todas as pautas de 
reivindicações da categoria.

   

A continuidade dessa história 
depende do seu voto, companhei-
ra e companheiro. Participe da 
eleição para a direção do Sin-
tufrj. Na sua unidade tem uma 
urna aguardando o seu voto. 

Escolha entre as propostas 
das três chapas que participam 
do pleito e vote naquela que mais 
tem a ver com suas expectativas 
como trabalhadora e trabalha-
dor sindicalizado. 

Pois cabe a você, compa-
nheira e companheiro, manter 
o Sintufrj ativo, atuante, com-

Só depende de você para essa 
história ter continuação

bativo e de luta para enfrentar 
a atual conjuntura política do 
país, tão adversa aos interesses 
do funcionalismo público e aos 
assalariados em geral. 

Além disso, como já ocor-
reu em outras épocas não tão 
distantes, a manutenção das 
instituições democráticas, do 
patrimônio do povo brasileiro, 
dos serviços públicos, das uni-
versidades públicas, gratuitas 
e de qualidade, como a UFRJ, 
depende de entidades como o 
Sintufrj para mobilizar suas 

bases e ocupar as ruas. Junto 
com outras frentes de lutas dos 
movimentos sociais e sindical.     

Quanto maior a participação 
nesta eleição, mais respeitada 
será a categoria nas mesas de 
negociação. Lembre-se disso.

A sua rotina não será alterada 
se você se ausentar por quinze 
minutinhos do seu local de 
trabalho para votar. Faça a sua 
parte, assim como estão fazendo 
aqueles que se colocaram à dis-
posição da luta se candidatando 
para a direção do Sintufrj. 

A eleição para a direção do Sintufrj e composição do Conselho Fiscal, em primeiro turno, será 
realizada nos dias 15, 16 e 17 de agosto, e, em segundo turno, nos dias 12, 13 e 14 de setembro. 

A apuração dos votos no primeiro turno da eleição será na própria quinta-feira, 17, último dia 
de votação. 

Três chapas concorrem ao pleito

Chapa 1: Frente de Oposição – Pra mudar o Sintufrj.
Chapa 2: Ressignificar – Nenhum Direito a Menos.
Chapa 3: Unidade na Luta (Tribo, MLC e CSC) – Nenhum Direito a Menos. 
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Por que o Sintufrj é importante para os técnicos-
administrativos em educação da UFRJ? Por causa das ações 
judiciais? Das atividades de esporte e lazer? Das campanhas 
salariais? Do Espaço Saúde do Trabalhador?... 
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Repúdio
O Comitê do Programa Ins-

titucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic) da UFRJ, cujo 
responsável pela concessão de 
50% das bolsas de Iniciação Cien-
tífica e Iniciação Tecnológica é o 
CNPq, publicou nota repudiando 
os cortes e manifestando pre-
ocupação quanto ao futuro da 
ciência e do desenvolvimento 
do país. 

“Avaliamos que há um proje-
to político em curso, que se con-
cretiza em um ataque e desmonte 
da Ciência e da universidade 
pública no Brasil, que acarretará 
prejuízos inestimáveis para toda 
a sociedade. Repudiamos os 
cortes anunciados no orçamento 
do CNPq, compreendendo que 
estes inviabilizam a existência 
da própria agência e o futuro 
do país”.

Segundo ainda a nota, o Pibic 
é único no mundo na formação 
de alunos de graduação, prepa-
rando gerações de pesquisadores 
e contribuindo para a soberania 
nacional. Existe desde a funda-
ção do CNPq, em 1951, e nunca 
sofreu descontinuidade, mesmo 
em momentos mais graves de cri-
se econômica e durante governos 
de diferentes matizes ideológicas.

“Em um momento em que 
nos deparamos com cortes já 
concretizados na Capes, Faperj e 
outros órgãos de fomento, essas 
notícias causam enorme preocu-
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UFRJ pode perder mais de três mil bolsas
Temer inicia o desmonte do ensino, da pesquisa e da extensão nas instituições federais de ensino superior com o corte de verbas para o CNPq. Pós-graduação voltará a não ser para todos

PRÓ-reitora Leila Rodrigues

Com o contingenciamento de verbas do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) promo-
vido pelo governo Temer, o pagamento de 
bolsas para milhares de estudantes está 
comprometido. O CNPq é uma agência de 
fomento vinculado ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
que sofreu restrição de mais de 40% em seu 
orçamento, e um dos maiores financiadores 
da pesquisa brasileira. 

Caso o contingenciamento se efetive, o 
CNPq não terá verba para cobrir bolsas 
e projetos a partir de setembro. Só na 
UFRJ são 3.596 bolsas, distribuídas em 24 
modalidades de financiamento. As áreas 
mais impactadas seriam produtividade e 
pesquisa (930 bolsas), doutorado (37), 
graduação (aproximadamente 700) e 
mestrado (562). Segundo Leila Rodrigues, 
pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa 
da UFRJ, se isso acontecer, o trabalho de 
pesquisa em muitas áreas se perderá.  

pação em relação à continuidade 
do Pibic”, observa o Comitê.

Recursos foram
reduzidos este ano
Os recursos destinados a bolsas 

pagas pelo CNPq no país mantive-
ram-se basicamente constantes até o 
ano passado. Em 2014, R$ 1,3 bilhão 
chegou a ser gasto com bolsas no 
país, valor repetido em 2015 e 2016. 
Em 2017, até o momento, foram 
gastos R$ 471,9 milhões. Caso o valor 
se repita agora no segundo semestre, 
o investimento somará cerca de R$ 
940 milhões, inferior aos outros anos. 
O auxílio à pesquisa caiu de R$ 631,6 
milhões em 2014 para R$ 2 milhões 
em 2016.

A pós-graduação concentra o 
maior número de bolsas, segundo 
dados do portal do CNPq. Atual-
mente são 110,8 mil bolsas de dou-
torado, 68,8 mil de mestrado, 51,6 
mil de iniciação científica, 120,3 
mil de produtividade em pesquisa e 
120,3 mil em outras atividades. As 
bolsas de doutorado são de R$ 2,2 
mil por mês, as de mestrado, de R$ 
1,5 mil, e as de iniciação científica, 
R$ 400. Do total de bolsas, 100 mil 
fazem parte das cotas que o CNPq 
transfere às instituições para esse 
fim. O restante está incluído em 
recursos de projetos específicos.

Denúncia
A Associação de Pós-graduandos 

(APG) da UFRJ afirma que há anos 
os estudantes vivem a precarização 

do ensino superior no Estado do Rio 
de Janeiro, onde alunos, pesquisa-
dores, professores e terceirizados 
vinculados à Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (Faperj) e à Uerj vivenciam 
condições cada vez piores.

Para a associação, o estrangu-
lamento do apoio à pesquisa faz 
parte de um projeto de governo, 
mais alicerçado no Rio, e que agora 
começa a aparecer de forma con-
tundente na educação superior em 
nível federal, a exemplo dos cortes 
e restrições orçamentárias no CNPq. 

“Essas decisões de governo, 
que entendemos como políticas 
e não como técnicas, podem pre-
judicar diretamente milhares de 
estudantes e pesquisadores, pondo 
em risco o futuro da educação, da 
pesquisa e da ciência no país”, diz 
a APG em nota. 

A organização dos pós-gra-
duandos informa, ainda, que os 
valores atuais das bolsas existentes 
já não contemplam as necessida-
des e direitos de quem as recebem, 
assim, uma possível suspensão 
traduz-se num enorme retrocesso.

“Essas restrições orçamentá-
rias e cortes irão jogar fora anos 
de investimento e trabalho, além 
de já estarem causando prejuízos 
diversos. Não é papel do governo 
estrangular a produção de conhe-
cimento. Essas bolsas não são itens 
de luxo, mas o sustento de milhares 
de pessoas pelo país”, critica a APG.

Continua na página 11
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UFRJ pode perder mais de três mil bolsas
Temer inicia o desmonte do ensino, da pesquisa e da extensão nas instituições federais de ensino superior com o corte de verbas para o CNPq. Pós-graduação voltará a não ser para todos

Reação dos estudantes da universidade

 A Fasubra manifesta 
total apoio e solida-
riedade aos técnicos-
-administrativos em 
educação Marcelo Sil-
va, Bruno Luiz Santiago 
Cruz e Rafael de Souza e 
Mello, da Universidade 
Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (Unirio), 
exonerados do serviço 
público, sem direito de 
contestar a decisão.

Sem aviso prévio – 
Os servidores, que tam-
bém são ex-diretores da 
Associação dos Trabalha-
dores em Educação da 
Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Asunirio), receberam a 
notícia no dia 4 de julho, 
pelo Diário Oficial da 
União (DOU), sem noti-
ficação da administração 
da universidade. 

Em assembleia extraordinária 
dos estudantes de pós-graduação, 
no Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Sociais (IFCS), no dia 8 de 
agosto, foram encaminhadas as 
seguintes propostas: realização de 
assembleia geral de estudantes da 
pós-graduação e da graduação; 
nota para a Reitoria pedindo cla-
reza nas informações e solicitando 
prorrogação de prazos para bolsis-
tas com atraso no recebimento de 
bolsas; verificação das condições 
de contrato das bolsas para evitar 
que estudantes com bolsas corta-
das sejam obrigados a devolver 
todo o valor recebido em caso de 
abandono.

Kleber Neves, 26 anos, é bolsista 
do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Morfológicas. Ele 
recebe bolsa de doutorado do CNPq 

no valor de R$ 2,2 mil. Faltam oito 
meses para defender a tese, mas 
isso vai depender da efetivação ou 
não do corte da bolsa. 

“A bolsa é uma necessidade do 
pós-graduando, principalmente 
para quem mora fora de sua 
cidade. No meu caso, (o corte) 
não impacta tanto porque moro 
com meus pais, mas ainda faltam 
oito meses para acabar o prazo 
de defesa da minha tese de dou-
torado. Com essa ameaça de não 
pagamento (da bolsa), não sei o 
que farei. Eu e outros colegas na 
mesma situação estamos na incer-
teza, embora estejamos em melhor 
situação do que os bolsistas que 
dependem da bolsa para manter 
o estudo ou a pesquisa.”

Kleber, que é dirigente da 
APG, esclarece que as bolsas para 

pós-graduandos não são um luxo 
como muitos pensam. “E nem é 
para a elite”. Ele diz, inclusive, 
que a universalização do ensino 
superior nos últimos anos possibi-
litou a inclusão de mais camadas 
sociais na pós-graduação, mas 
com a política do governo Temer 
isso pode acabar. 

“O pouco da universalização 
que tivemos irá se perder a perdu-
rar essa política de contingencia-
mento ou o corte total de investi-
mento”, observa. Kleber explica 
que a APG vem se organizando e 
está iniciando a mobilização da 
pós-graduação. Para tanto, está 
se integrando e se movimentando 
para as mobilizações em defesa 
da educação que estão sendo 
convocadas, como o ato unificado 
marcado para o dia 17 de agosto.

“Exigimos a anulação da exoneração dessas lideranças sindicais. Lutar não é crime!”
Todo nosso apoio aos exonerados da Unirio

Marcelo, Bruno e Rafael organi-
zaram a greve de 2015, protagoni-
zaram a luta contra a privatização 
do Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle (HUGG), contra o assédio 
moral e perseguições na universi-
dade. De acordo com a Federação, o 
caso ocorreu por clara perseguição 
política contra a atuação sindical 
dos trabalhadores, principalmente 
em defesa dos hospitais universitá-
rios 100% públicos.

Para a Fasubra, a admi-
nistração superior da Unirio é 
responsável pela concretização da 
medida, considerada arbitrária. A 

Federação colocou a Assessoria 
Jurídica Nacional à disposição dos 
trabalhadores.

Consequências – Bruno e Ra-
fael sofrem de estresse traumático 
devido às relações de assédio no 
ambiente de trabalho. A exonera-
ção ocorreu enquanto estavam de 
licença médica referendada pela 
equipe de perícia da universidade, 
pelo Instituto de Psiquiatria da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (Ipub/UFRJ) e pela Clínica 
da Família Rodolpho Rocco. 

Com cinco anos de trabalho, 
Marcelo Silva afirma que ficou 

confuso com a notícia. Baseada em 
avaliações negativas de apenas um 
gestor, a decisão administrativa 
foi executada. De acordo com o 
técnico-administrativo em edu-
cação, as avaliações das chefias 
anteriores e posteriores ao gestor 
foram muito boas.

Segundo Marcelo, a admi-
nistração da universidade tinha 
ciência sobre o conflito com o 
gestor, muito antes da abertura 
dos processos. 

Anulação da exoneração 
– Durante a plenária nacional 
realizada nos dias 8 e 9 de julho, 

a direção nacional da Fasubra 
convocou todos os trabalhadores e 
entidades de base a prestar solida-
riedade e unir forças na luta contra 
a medida. “Exigimos a anulação 
da exoneração dessas lideranças 
sindicais. Lutar não é crime!”

Solidariedade – Contribuições 
financeiras para apoiar o sustento 
dos companheiros demitidos, bem 
como de suas famílias, podem ser 
feitas na conta da Fasubra, na Caixa 
Econômica Federal, agência 0004, 
operação 013, conta poupança 
18709-0, e informadas pelo e-mail 
fasubra@fasubra.org.br. 

KLEBER Neves, da APG

 

         



ÚLTIMA PÁGINA

A difícil luta contra 
a violência à mulher 

Dados do ISP revelam que a maior parte da violência ocorre dentro de casa, 
e que meninas até 14 anos são as principais vítimas de estupro, muitas vezes o 
crime é praticado por pais, padrastos, vizinhos, amigos da família, ou por outros 
conhecidos da vítima. A violência psicológica também é greve, pois leva a mulher 
ao suicídio“ ”

quando pensa duas vezes antes 
de sair de casa que roupa ela vai 
usar, em que lugar ela vai, onde 
vai se sentar para beber ou con-
versar. Por que ela tem que fazer 
isso? Isso não é natural, e, se a 
gente não estranhar isso, dificil-
mente vai mudar. É preciso con-
versar sobre assédio, sobre a difi-
culdade de circulação da mulher 
no espaço público e no ambiente 
de trabalho, o que é muito sério 
também, porque tem a ameaça 
da demissão”, chama a atenção 
a major. 

 

segunda edição do Dos-
siê Mulher –  levanta-
mento do Instituto de 

Segurança Pública (ISP) com 
informações sobre a violência 
praticada contra as mulheres 
no Estado – foi lançada no dia 
7 agosto. Os dados – a pesqui-
sa foi feita no ano de 2016 – 
mostram que a maior parte da 
violência contra as mulheres 
vem de dentro de casa. 

O ISP trabalhou com infor-
mações relativas ao período de 
outubro a dezembro de 2016, 
as quais mostram que, nos ca-
sos de lesão corporal dolosa, 
69,7% das vítimas conheciam 
o agressor, 52% dos acusados 
eram companheiros ou ex-
-companheiros das vítimas e 
61% das mulheres foram agre-
didas em suas próprias casas. 

Importância 
do relatório
Além da lesão corporal dolo-

sa, também foram apresentados 
números referentes a ameaça, 
importunação ofensiva ao pudor, 
estupro e homicídio doloso, entre 
outras contravenções e crimes 
que milhares de mulheres sofrem 
cotidianamente. 

O relatório é realizado anu-

almente desde 2006 e tem como 
objetivos aumentar a visibilidade 
desse tipo de violência, ressaltar a 
importância do combate a esses 
delitos e fortalecer as estratégias 
de defesa dos direitos das mu-
lheres. O dossiê foi lançado no 
dia em que a Lei Maria da Penha 
completa 11 anos.

Estatísticas 
Companheiros e ex-compa-

nheiros, familiares, conhecido ou 
vizinhos foram os responsáveis por 
68% dos casos de violência física, 
65% da violência psicológica e 38% 
da violência sexual. Pais, padastros, 
parentes, conhecidos, amigos e vi-
zinhos também foram acusados de 
37% dos estupros de vulneráveis. No 
total, 2.226 meninas de até 14 anos 
foram vítimas de estupro, o que cor-
responde a 55,5% dos registros deste 
crime. Mais de 60% dos estupros e 
dos crimes de lesão corporal dolosa, 
e 40% das tentativas de homicídio 
contra as mulheres ocorreram den-
tro de casa.

Vítimas na 
própria casa
Para a coordenadora dos Con-

selhos Comunitários de Segurança 
e organizadora do Dossiê Mulher, 
major Cláudia de Moraes, os dados 
mostram que é justamente dentro 
de casa que ocorre boa parte da 
violência contra a mulher, e não 
no ambiente urbano. “O ambien-
te doméstico se mostra um am-
biente ameaçador para algumas 
mulheres”, observa. De acordo 
com a major, o fato de a vítima, 
em muitos casos, conhecer o 
agressor faz com que muitas mu-
lheres não denunciem o crime. 

A violência psicológica é tam-
bém grave. “Mostramos no dossiê 
uma parte da violência. Não é só 
a violência física. A psicológica 
é muito perversa. Ela pode levar 
uma mulher ao suicídio. O lado 
mais perverso disso é que, por ve-
zes, você não consegue associar a 

causa de um suicídio a uma vio-
lência que ela sofreu antes”, diz 
Cláudia.

Números estáveis
A major destaca ainda que 

a vítima nunca é culpada pela 
agressão que sofreu e que é ne-
cessária uma mudança cultural 
para que os números da violên-
cia contra a mulher diminuam. 

“No geral, teve uma pequena 
redução nos registros dos delitos, 
mas pode-se dizer que os núme-
ros estão estáveis. A maioria é 
na capital, mas acontece tam-
bém no interior e não há regis-
tro, precisa mudar a cultura. As 
mulheres merecem e têm direito 
a desfrutar do espaço público 
como qualquer cidadão. Quando 
a mulher não se sente à vontade, 
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