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Ato com
paralisação!

 Contra o fechamento da Uerj,
Uenf e Uezo. Fora, Pezão!

 Verbas para a Educação,
não para banqueiros e a corrupção. 
Fora, Temer!

 Não à reforma da Previdência. 
Pela revogação da reforma 
trabalhista!

 Pela construção da Greve Geral!

Dia 19/10, 
quinta-feira, 

às 14h
Concentração: na Uerj, com 
plenária de lançamento da 
Frente Nacional em Defesa 
das Instituições Públicas de 

Ensino Superior.
Saída para o ato às 17h. 

. Agenda de lutas e plenária e seminário LGBTI da Fasubra, no Rio. Página 3 

. Extraquadro do HU vão parar o Fundão por direitos. Página 2

. Assembleia geral dia 24, terça-feira, às 10h, no hall da Reitoria.  
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DOIS PONTOS

Reunidos no auditório Alice 
Rosa, no 12º andar do Hos-
pital Universitário Clemen-

tino Fraga Filho (HUCFF), dezenas 
de trabalhadores extraquadro que 
atuam na maior unidade de saúde 
da UFRJ deliberaram pela realiza-
ção, no dia 20, sexta-feira, de um 
ato público no campus da Cidade 
Universitária se não tiverem res-
postas às reivindicações apresen-
tadas à Reitoria. A concentração 
será às 7h, na entrada principal 
da unidade hospitalar. 

No documento protocolado na 
Administração Central no dia 6 de 
outubro, os extraquadro reivindi-
cam direitos trabalhistas, como 
carteira de trabalho assinada. 
Mais de uma centena deles recebe 
mensalmente menos que o salário 
mínimo. Os trabalhadores deram 
prazo de 15 dias para a Reitoria 
responder às reivindicações, que é 
dia 20 de outubro.

Tornar público 
o aviltamento
A manifestação pública é para 

evidenciar a situação humilhante 
a que são submetidos pela universi-
dade. Só que não vão parar por aí: o 
passo seguinte será o ingresso com 
uma ação na Justiça do Trabalho. Os 
cerca de 800 extraquadro do Hospital 
Universitário também avaliaram a 
proposta de paralisar as atividades, 
mas decidiram deixar essa opção em 
suspenso e aguardar uma decisão 
da Justiça.

A ação judicial irá na mesma 
linha do documento entregue 
à Reitoria: reivindicará direitos 
trabalhistas, como equiparação 
salarial aos profissionais do qua-
dro do hospital, piso por categoria 
ou com base no Regime Jurídico 
Único (RJU); adicional noturno, 
insalubridade e periculosidade.

Rafael Floriano, representante 
da comissão organizada pelos extra-
quadro, destacou que o movimento 
está crescendo, e não só por conta da 
indefinição acerca do pagamento de 
setembro, referindo-se também às 
recentes manifestações dos traba-
lhadores em frente ao hospital. “O 
pagamento vai cair na conta. Mas 
a gente chegou num ponto que não 
se trata mais só de receber o salário 
com atraso. Mas também sobre todos 
os direitos que temos garantidos por 
lei e que não são poucos”, disse ele, 
reconhecendo que o processo na 
Justiça é moroso, até porque seria 
contra a União, mas que é, a seu ver, 
uma causa ganha. “Nenhum direito 

Extraquadro vão parar o campus dia 20
Se a Reitoria não responder às reivindicações encaminhadas, eles também vão à Justiça 

a menos”, acrescentou.
O representante relatou que há 

fonoaudiólogos recebendo menos 
que R$ 800 por mês, e que há gente 
adoecendo diante do sofrimento dos 
atrasos constantes. “Não somos do 
Regime Jurídico Único nem da CLT. 
Não temos 13º salário nem férias. 
Mas pelo menos deveríamos ter o 
piso garantido de cada categoria. 
Podemos requerer o salário-base 
do RJU ou o piso de cada categoria 
específica”, informou Rafael.

Apoio do Sintufrj 
O coordenador-geral do Sintufrj 

Francisco de Assis reiterou o apoio 
que o Sindicato vem dando aos ex-
traquadro e destacou a importância 
da decisão de não pautar a luta ape-
nas na Justiça, mas na organização 
dos trabalhadores. “Como vocês 
estão fazendo aqui, mobilizando 
os companheiros, propondo ação, 
mostrando a força do movimento 
e a unidade”, destacou. 

Assis orientou os extraquadro 
a conversarem com os colegas 
que não participaram da reunião: 
“ajuda muito buscar o diálogo com 
os que não estão aqui e reforçar a 
importância de todos se mobiliza-
rem através de ações que mostrem 
que o extraquadro existe e que é 
importante para o hospital”.

Pais de alunos da Escola de 
Educação Infantil (EEI), cujos 
filhos ingressaram por sorteio 
público, reivindicam a mudança 
do edital de admissão ao Colégio 
de Aplicação da UFRJ (CAp) para 
que haja a reserva de vagas para 
os alunos que concluíram o pré-
-escolar no EEI e irão ingressar 
no ensino fundamental. Este ano 
são sete o total de crianças da EEI 
para iniciar no CAp. 

No dia 4 de setembro, um 
grupo de pais fez um protesto 
silencioso durante a fala do reitor 
Roberto Leher na abertura do se-
minário UFRJ Faz 100 Anos. Com 
o ato, eles tentaram sensibilizar a 
Reitoria a marcar uma reunião 
para discutir a previsão de vagas 
no CAp. Mas como não tiveram 
resposta, no dia 14 de setembro 
levaram a reivindicação ao 
Conselho Universitário. 

Reunião com a decana
No dia 6 de outubro, o grupo 

Pais de alunos da EEI lutam por acesso direto dos filhos ao CAp
de pais participou da reunião com 
a decana do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas (CFCH), Lilia 
Pougy, a diretora do CAp, Cristina 
Miranda, e a diretora da EEI, 
Alessandra Sarkis.

O argumento que os pais 
utilizam para convencer os res-
ponsáveis pelo edital é que se 
os estudantes no 9º ano do CAp 
ingressam direto no ensino médio 
da mesma instituição, por que os 
alunos da Escola de Educação 
Infantil, que também entraram 
por sorteio público, não podem 
ter acesso direto ao CAp? 

Desde 2013 o ingresso na EEI 
da UFRJ é por meio de sorteio 
público, e a unidade atua na 
formação de professores, realiza 
pesquisa e desenvolve atividades 
de extensão. 

Segundo os pais, a decana do 
CFCH explicou que a proposta da 
Reitoria e das diretoras da EEI e 
do CAp é discutir a reivindicação 
em um seminário, mas não disse 

quando ele será realizado.

  Agora não, 
no futuro talvez 
A decana Lilia Pougy ponderou 

que a EEI e o CAp são dois órgãos 
distintos e com editais também 
diferentes. Mas ela avalia que é um 
anacronismo a educação básica 
estar dividida em duas unidades 
distintas. “A universidade está 
reconhecendo esse anacronismo 
e está construindo as condições 
de unidade teórico-metodológica 
de seus projetos pedagógicos da 
educação básica”.

É um modelo, segundo ela, que 
está sendo aperfeiçoado segundo 
um projeto político-pedagógico 
unitário “que hoje ainda não 
existe e que está em construção no 
âmbito do Conselho de Coordena-
ção do CFCH com participação das 
duas unidades de educação básica 
(CAp e EEI) e da Faculdade de 
Educação”.

Portanto, nesse momento, a 

decana antecipa que o pleito 
dos pais não pode ser atendido, 
“nem do ponto de vista concreto 
nem do ponto de vista do Direito. 
Porque o edital de acesso à EEI 
é muito claro, diz que não dá 
acesso ao CAp”.

Pais vão à Justiça 
Diante dessa resposta, os pais 

resolveram ingressar na Justiça 
para impugnar o edital do CAp 
(lançado em julho) e retificar 
o texto para conter a reserva de 
vagas para os alunos da EEI. Eles 
afirmam que não querem acabar 
com o concurso, apenas a reti-
ficação: “São sete crianças que 
estão terminando o pré-escolar 
para ir para o primeiro ano 
do ensino fundamental. Todas 
entraram via acesso universal, 
por sorteio”, explica Ana Beatriz 
da Silva, representante do grupo 
dos 6 (de pais das crianças que 
vão para o fundamental) da As-
sociação de Pais e Alunos da EEI.

Foto: Divulgação

RAFAEL Floriano conduziu a reunião dos extraquadro
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FASUBRA

A plenária da Fasubra a ser 
realizada nos dias 21 e 22 de 
outubro, no Rio de Janeiro, tem 
como atividade principal a parti-
cipação de seus delegados no Ato 
Nacional em Defesa da Educação 
Pública e Soberania Nacional, dia 
19, quinta-feira, na Uerj.

O ato está marcado para as 
14h, na Concha Acústica da Uerj, 
com a participação também de 
docentes, estudantes e movimentos 
sociais. O objetivo é fortalecer a 
unidade do campo da educação, 
sindical e estudantil para resistir 
aos ataques do governo golpista 
de Michel Temer. Caravanas de 
entidades próximas ao Rio engros-

Ato e seminário antecedem plenária nacional 

No dia 20 de outubro, sexta-
-feira, das 9h às 19h, será 
realizado o II Seminário LGBTI 
(lésbicas, gays, bissexuais, transe-
xuais e intersexuais) da Fasubra, 
no Hotel Golden Park Rio, na 
Cidade do Rio de Janeiro. O evento 
é organizado pela coordenação 
de Políticas Sociais e Gênero, 
representada pelos coordenadores 
Wellington Pereira e Francisco 
de Assis.  

A segunda edição do seminá-
rio com o tema “Quanto + LGBTI 
melhor” tem como objetivo pro-

De acordo com a Fasubra, o 
desmonte do serviço público segue 
nos termos do neoliberalismo, 
com a aprovação da reforma 
trabalhista e a terceirização. O 
desfecho do governo seria a apro-
vação da reforma da Previdência 
(PEC 257/16), que tramita na 
Câmara dos Deputados, com 
previsão para concluir a votação 

sarão as fileiras da manifestação.

Seminário LGBTI
Na sequência das atividades da 

Federação no Rio, será realizado o 
II Seminário LGBTI da Fasubra, 
na sexta-feira, 20. A plenária pro-
priamente dita será no sábado, 21, 
e no domingo, 22. Os dois eventos 
ocorrerão no Hotel Golden Park 
Rio, na Glória. 

Na plenária serão dados os in-
formes nacionais e de base, assim 
como feita a análise de conjuntura, 
discutido o indicativo de greve e o 
adiamento ou não do Congresso 
da Fasubra. Os encaminhamentos 
serão após a realização dos debates. 

19/10 - Ato Nacional em Defesa da Educação Pública, no Rio de Janeiro e nos 
estados com paralisação.
20/10 - II Seminário LGBTI da Fasubra, no Rio de Janeiro.
21 e 22/10 - Plenária Nacional da Fasubra na Cidade do Rio de Janeiro.  
23/10 - Data provável para a Greve Nacional, flexível, em caso de acordos 
de greve unitária com outras categorias, em que seja preciso ajustar a data da 
deflagração. 
24/10 - Assembleia geral, às 10h, no hall da Reitoria.
24/10 - Dia Internacional de Ação pela Despatologização das Trans.
28/10 - Dia do Servidor Público.  

Agenda de Lutas

II Seminário LGBTI: Quanto + LGBTI melhor!
O evento contará com espaço para exposição de trabalhos e produtos

porcionar visibilidade à questão 
de gênero na Federação. 

Valorização da 
diversidade
sexual e de gênero
Para a coordenação de Políticas 

Sociais e Gênero, houve avanços 
nas políticas públicas, conquistados 
com a luta dos movimentos LGBTI 
nas últimas décadas. Porém, para o 
enfrentamento à lgbtfobia e efetiva-
ção de direitos, são fundamentais os 
espaços de organização, discussão, 
formação de redes e visibilidade.

A criminalização da lgbtfobia, 
o reconhecimento das identidades 
de gênero e a despatologização da 
identidade Trans, ainda são pautas 
marginais no âmbito das políticas 
públicas. “Apesar da visibilidade e 
parcos direitos conquistados, ainda 
são chocantes os números de assas-
sinatos e violência cotidiana contra 
as pessoas LGBTI, especialmente 
transexuais negras/os e periféricas/
os”, chamam a atenção os coorde-
nadores da Fasubra.  

A violência institucional tam-
bém afeta sobremaneira as pessoas 

LGBTI, que acabam, muitas vezes, 
expropriadas do direito à educação 
e saúde, excluídas do mundo do 
trabalho e da convivência familiar 
e comunitária.

Os coordenadores destacam 
a importância em avançar nas 
propostas de construção da política 
institucional de valorização da 
diversidade sexual e de gênero na 
Federação, nas universidades e na 
sociedade como um todo.

O evento é uma preparação para 
o III Seminário LGBTI da Fasubra e 
pretende dar sequência aos encami-
nhamentos do I  Seminário LGBT, 
realizado em Brasília-DF, em 2014.

Programação
Será realizada uma mesa-

-redonda formada por trabalha-
dores técnico-administrativos em 
educação que atuam e pesquisam 
o tema. Também serão organizados 
grupos de discussão temáticos, 
para compartilhar a vivência do 
trabalhador LGBTI no ambiente 
do serviço público.  

O seminário será encerrado 
com uma apresentação do Teatro 

do Oprimido e produção de uma 
carta coletiva à Fasubra Sindical, 
para fomentar a realização do 
próximo seminário e a criação de 
um grupo de trabalho LGBTI no 
âmbito da Federação.

Exposição 
O evento contará com espaço 

para exposição de trabalhos e 
produtos. A proposta de exposição é 
um pequeno recorte da produção de 
artes dos trabalhadores LGBTI das 
instituições de ensino que inscreve-
rem seus trabalhos.

Performances 
As inscrições para performances 

que dialoguem sobre as questões 
políticas deverão ser enviadas até o 
dia 17 de outubro, às 17h, para os 
e-mails: fasubra@fasubra.org.br e 
wellington@fasubra.org.br.

Foram convidados para o 
evento a coordenação da Fasubra;  
diretoria da Diversidade da UnB; 
Associação Mães pela Diversidade, 
além de lideranças de entidades 
na defesa dos direitos de pessoas 
transexuais e travestis.

Governo quer mesmo extinguir as estaduais
Como também fazer a reforma da Previdência e até vender mais empresas públicas 

até o fim de outubro. 
Entretanto, após a segunda 

denúncia da Procuradoria-Geral 
da República (PGR) contra 
Michel Temer pelos crimes de 
organização criminosa e obstru-
ção de justiça, o governo tenta 
sobreviver no poder, o que pode 
atrasar a tramitação da proposta 
de reforma da Previdência. 

Estaduais
O Ministério da Fazenda emi-

tiu parecer referente ao Regime 
de Recuperação Fiscal do Rio 
de Janeiro, que sugere medidas 
adicionais de contenção de gas-
tos, deixando clara a intenção de 
extinguir as universidades esta-
duais. Entre as outras medidas, 
estão a demissão de servidores 

ativos, a extinção de benefícios 
previstos para servidores estaduais 
e a criação de alíquota extra para 
a Previdência.

Em parecer assinado pela se-
cretária do Tesouro Nacional, Ana 
Paula Vescovi, são sugeridas outras 
medidas de arrocho, além das 
aprovadas na Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro (Alerj). As 

medidas contemplam a extinção 
de mais empresas públicas (além 
da Cedae), o fim da oferta de ensino 
superior, a reforma do Regime 
Jurídico Único dos servidores, a 
demissão de servidores ativos, a 
contribuição previdenciária para 
inativos e a alíquota extra de 
contribuição previdenciária (além 
dos 14% já aprovados). 

Foto: Internet
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terceira edição da Festa 
das Crianças promovida 
pelo Sintufrj, no dia 11 de 

outubro, trouxe uma novidade: foi 
realizada no Clube dos Emprega-
dos da Petrobras (Cepe), na Cidade 
Universitária. 

O amplo espaço abrigou 
centenas de crianças e seus pais 
numa tarde de calor, mas muito 
agradável. Nada faltou aos peque-
nos: sacolé, salgadinhos, pipoca, 
cachorro-quente, hambúrguer, 
batata frita, pizza, pão de queijo, 
nuggets e churros. Aos pais foi 
servido um farto churrasco, que 
ficou a cargo da equipe Churrasco 
Colaço.

Além dos brinquedos – pula-
-pula, escorrega, piscina de bolas 
–, pintura facial e brincadeiras 
animadas pela equipe do Tio 
Alex, as crianças se acabaram 
na piscina. Foi uma farra! Não 
faltaram também os super-heróis 
para animar a festa!

O momento especial em famí-
lia também foi eternizado na Foto 
Maluca. Foram longas as filas para 
a fotografia. 

A festança durou das 13h 
às 17h, e foi encerrada com a 
distribuição dos brinquedos. As 
crianças levaram para casa bolas, 
bonecas, carrinhos, caminhões, 
jogos divertidos e educativos, kits 
para praia, entre outras surpresas. 

Felicidade geral!
Felicidade dos filhos é felici-

dade para os pais. Todos saíram 
satisfeitos. Adriana Vilanova, au-
xiliar administrativa da Escola de 
Educação Física e Desportos, ficou 
muito feliz pela filha Marina, 10 
anos, que é tímida, ter- se integrado 
e curtido a festa. 

“A festa foi ótima. A iniciativa 
foi muito boa. Minha filha inte-
ragiu muito! Trazer alegria para 
quem a gente mais ama é trazer 
felicidade também para o sindi-
calizado. Esse clube é mais um 
resultado do trabalho do Espaço 
Saúde, que para mim é o coração 
do Sindicato. Faço tudo lá. Foi 
ótima a ideia do churrasco para 
os acompanhantes. A maioria das 
pessoas falou que achou essa a 
melhor festa”, disse Adriana.

“Gostei da festa no clube. Tem 
de manter isso. O churrasco para os 
pais foi legal, não tinha nada até 
então!”, declarou Glauce Concei-
ção, assistente em administração 
do Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho, que levou o filho 
Miguel, de 9 anos.

Alex Ferreira, assistente em 
administração da Faculdade 
de Farmácia, acompanhado da 

Uma tarde de muita alegria no CepeUma tarde de muita alegria no Cepe

esposa, Janete Ferreira, curtiu 
muito a festa com a filhas Gabriela 
Lohana, 11 anos, e Lívia, 9 anos. 
Elas que o digam! “Gostei mais 
das brincadeiras”, disse Gabriela. 
“Também”, atestou Lívia.

A terceira edição da Festa 
das Crianças foi organizada pela 

coordenadora-geral do Sintufrj, 
Ana Célia Silva, junto com a 
coordenadora de Administração 
e Finanças, Marcia Farraia, que 
tiveram o apoio da funcionária 
da entidade Andrea Serrano. O 
buffet de salgados ficou a cargo 
da empresa Pote Cheio Festas e 

Eventos, e o sorvete, do Sacolé 
Gourmet da Tá.

Agradecimentos
Antes da distribuição dos brin-

quedos – foram comprados cerca 
de 300 para as crianças inscritas 
para a festa –, a coordenadora-

-geral do Sintufrj Ana Célia Silva 
agradeceu à categoria a parti-
cipação e enalteceu a parceria 
com o Clube dos Empregados 
da Petrobras. Ela afirmou que a 
gestão Unidade na Luta, que se 
despede da direção, vai continuar 
lutando junto com a categoria.

GABRIELA, Alex, Lívia, Janete, Marina e Adriana

ANA Célia e o Homem-Aranha

CADA criança levou para casa um brinquedo

MARCIA Farraia e Francisco de Assis

A
Fotos: Renan Silva
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Uma tarde de muita alegria no CepeUma tarde de muita alegria no Cepe

O Clube dos Empregados da Petrobras 
(Cepe/Fundão) fica próximo ao Centro 

de Pesquisas da Petrobras, no caminho para a 
Linha Amarela. A parceria com o Sintufrj, através do Espaço Saúde 
Sintufrj, foi firmada em 2016 para proporcionar aos alunos mais 
opções para suas atividades.

A bela piscina do Cepe convida a um mergulho! Lá, os alunos 
do Espaço Saúde Sintufrj podem fazer aulas de hidroginástica duas 
vezes por semana, sob a orientação dos profissionais do Sintufrj. 
O clube conta também com quadras e campo de futebol para 
realização de torneios da categoria.

A aulas de hidroginástica são às terças e quintas-feiras, das 
10h30 às 11h30. Quem se interessar deve fazer inscrição no Espaço 
Saúde Sintufrj, passar por avaliação, apresentar atestado médico 
e realizar exame dermatológico no clube. 

Para aqueles que não são alunos do Espaço Saúde Sintufrj, 
a parceria possibilita também que os sindicalizados possam se 
tornar sócios do clube.

“Estamos muito satisfeitos 
com a presença de vocês. Temos 
essa parceria feita através do 
Espaço Saúde e queríamos 
muito que a categoria conhe-
cesse esse agradável clube. 
Por isso, para valorizar essa 
parceria e divulgá-la mais para 

os sindicalizados, resolvemos 
fazer a festa no Cepe. É um 
bom espaço para a integração 
da categoria!”, afirmou a sin-
dicalista.

Ana Célia concluiu sua par-
ticipação falando em nome da 
diretoria que está encerrando 

sua gestão: “Estivemos sempre 
lutando pelo melhor para a 
categoria. Perdemos a eleição 
por 15 votos, mas não vamos 
deixar a luta. Vamos continuar 
com vocês, participando junto, 
porque temos compromisso com 
a categoria e com a entidade”.

Atividades no Cepe 
abertas à categoria
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V SINTAE

“O Sintae é um espaço privi-
legiado de trocas, conhecimento e 
reconhecimento da contribuição 
fundamental do corpo técnico 
da UFRJ. Esta contribuição, sem 
dúvida, representa um dos fatores 
constituintes de sua excelência”, 
avalia Andréa Pestana, jornalista 
do Instituto de Microbiologia e 
coordenadora adjunta de Rela-
ções Internacionais do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS). Ela é 
uma das autoras do projeto piloto 
apresentado no Sintae, no dia 4 de 

Categoria propõe novos caminhos para a UFRJ
Trabalhos expõem carências da instituição, mas com propostas para solução dos problemas 

Os participantes do V 
Sintae se revezaram em 
apresentações de traba-
lhos orais e em pôsteres 
sobre os mais diferentes 
temas, mas em torno 
de três eixos: Gestão 
Pública e Universidade; 
Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão; e Saúde e Meio 
Ambiente. A produção 
intelectual dos técnicos-
-administrativos em 
educação levada ao 
seminário não foi só 
sobre o cotidiano de 
fazeres na instituição, 
também expressou o 
olhar da categoria sobre 
a universidade.

Estes são alguns te-
mas abordados pela 
categoria, não apenas 
da UFRJ:  “Ampliando 
a democracia nas uni-
versidades públicas”, 
“Formação das estra-
tégias de comunica-
ção das universidades 
federais em relação 
às políticas afirmati-
vas”, “Importância 
do mapeamento da 
força de trabalho para 
identificar as lacunas 
de competências e ela-
borar plano de capa-
citação dos servidores 
da UFRRJ”, “Ingresso e 
evasão na Matemática 
da UFPR, uma inves-
tigação sociológica” e 
“O programa de acolhi-
mento a novos servido-
res da Superintendência 
de Documentação da 
UFF” (https://pessoal.
ufrj.br/images/Cader-
no_de_Resumos_SIN-
TAE_2017.pdf).

Para ilustrar um 
pouco esta diversidade, 
reproduziremos nesta 
edição e nas próximas 
alguns dos trabalhos 
inscritos e apresentados 
no V Sintae. 

Projeto piloto de estímulo à formação 

outubro, sobre a formação conti-
nuada do técnico-administrativo, 
em coautoria com Vanda Borges 
de Souza. 

Com base na avaliação de que 
a oferta de cursos de formação é 
descontinuada e fragmentada e 
de que há falta de incentivo na 
aplicação do conhecimento para 
melhoria do ambiente de traba-
lho e da produção, as autoras 
formularam o projeto em busca de 
melhorar a formação, de assegurar 
condições de aprendizagem e de es-

timular o interesse pela formação 
continuada.

“A formação continuada, 
entendida como parte do desenvol-
vimento individual, pode imprimir 
novo significado ao cotidiano da 
prática profissional desenvolvida 
ao longo da carreira”, propõem 
as autoras.

Segundo Andréa, no momento 
de sua apresentação, o projeto já 
teve a adesão de uma funcionária 
que a assistia. Embora com tempo 
para aposentadoria, porém não 
deseja  se aposentar, ela interessou-
-se pela proposta.

A ideia dela, costurada de-
vagar e aceita pelo Programa de 
Graduação em Gestão Pública 
para o Desenvolvimento Econô-
mico e Social (GPDes), é que os 
servidores usufruam da mesma 
estrutura e excelência na formação 
dos estudantes. O projeto engloba 
disciplinas de introdução à Admi-
nistração e Direito, e contará com 
uma oficina de Extensão como 
forma de troca com alunos e a 
sociedade. 

“Meu projeto vai ser posto em 
prática em março de 2018. Está pas-
sando pelos trâmites internos do cur-
so de Gestão Pública. Foi aprovado na 
Congregação, e falta ver (como será 
estruturada) a Secretaria e a (forma 
de) certificação”, diz ela, explicando 
que o curso terá uma comissão in-
terna de acompanhamento. 

“O Sintae é importante para 
divulgar o trabalho que os 
técnicos-administrativos fazem 
e que, na maioria das vezes, fica 
escondido. É preciso mostrar que 
o técnico está atuante, que há um 
novo perfil desse trabalhador na 
universidade e o seu trabalho 
deve ser observado”, disse Ale-
xandra Silva Santos, da Divisão 
de Formação e Educação da 
Pró-Reitoria de Extensão (PR-5).

Ela apresentou, no dia 4 de 
outubro, a comunicação oral 
“Extensão universitária: cami-
nhos para a formação continuada 
dos servidores públicos”, trabalho 
em coautoria com Silvia Ferreira 
da Silva que busca apresentar 
ações de extensão voltadas para 
servidores de todas as esferas. 

Com base no conceito de ex-
tensão universitária como proces-
so interdisciplinar que promove 
a interação entre universidade 
e outros setores da sociedade, a 

Para a primeira turma serão 
selecionados cinco servidores com 
atuação mínima de cinco a dez 
anos na área administrativa. Eles 
passarão por avaliação semestral 
e também por prática profissional 
nos ambientes de trabalho. O 
acompanhamento e o controle 
serão feitos por uma comissão, 
que terá representantes da PR-4, 
do projeto e da comissão do curso.

Andréa também apresentou 
no dia 5 de outubro o pôster  “CSS 
internacional: CCS faces”, projeto 
piloto de Extensão desenvolvido 
em conjunto com o professor 
Andrew Macrae, para recepção de 
alunos estrangeiros, em parceria 
com consulados, instituições e 
comunidades estrangeiras.

Assistente em administração, 
Andréa diz que é um dos poucos 
técnicos-administrativos em car-
gos de coordenação. Está há 28 
anos na UFRJ e passou por diversas 
unidades, como Odontologia e 
Museu Nacional. Ela espera que os 
trâmites administrativo e burocrá-
tico sejam cumpridos para que o 
curso possa abrir vagas em março 
de 2018. Mas ainda está em plane-
jamento como ele será oferecido ao 
público, adiantando que haverá 
um contrato de compromisso, 
inclusive para acompanhamento 
posterior por um ano, para avaliar 
o impacto que o curso causou na 
vida do servidor.

Ações de extensão para o servidor
PR-5 e sua Divisão de Educação 
observaram a necessidade de 
ações que incluíssem esse público. 
Assim surgiram os programas de 
Formação Continuada de Servi-
dores Públicos e o de Profissionais 
de Educação da Rede Pública de 
Ensino Básico. Eles têm como 
objetivo contribuir para o de-
senvolvimento do pensamento 
crítico do servidor sobre seu papel 
como profissional e cidadão, e da 
instituição na construção de uma 
sociedade igualitária.

“Enquanto instância pro-
dutora do conhecimento, a uni-
versidade, por meio da extensão, 
deve ser capaz de contribuir 
com a formação continuada dos 
servidores públicos, promovendo 
diálogo com os diferentes setores 
da sociedade e espaços de saber e 
melhorias da qualidade dos servi-
ços prestados”, destaca o trabalho. 

Alexandra, que é técnica em 
assuntos educacionais há seis anos 

na UFRJ, explica: “No nosso caso 
em especial (a proposta) foi mos-
trar para o técnico-administrativo 
que existe uma outra porta, além 
da Pró-Reitoria de Pessoal, para ele 
se capacitar, pois há também cur-
sos de Extensão da PR-5 voltados 
para o servidor público. Há vários 

cursos em andamento, uma média 
de 35 a 40 a cada ano”.  Além disso, 
acrescentou, o servidor também 
pode propor cursos que se tornem 
ações de extensão. “A intenção 
é mostrar que ele também pode 
fazer parte da Extensão”, conclui 
Alexandra.

Fotos: Renan Silva

ANDRÉA Pestana

ALEXANDRA Silva Santos
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V SINTAE

“O Raio-X de Gênero” é fruto 
de um estudo particular. Há um 
ano, ele tem participado de fóruns 
de discussão sobre a temática de 
gênero: “Escrevo e estudo sobre 
isso. E por que Raio-X? Quis aplicar 
o que tenho aprendido dentro do 
meu ambiente de trabalho. Uno as 
duas coisas”.

Para produzir o trabalho, 
Henrique entrevistou homens e 
mulheres do Departamento de Ra-
diologia e baseou-se teoricamente 
nos estudos de V. Spike Peterson, 
autora de renome internacional, 
cuja pesquisa envolve teoria das 
relações internacionais, gênero e 
política, economia política global 
e teoria social contemporânea.

Ele também aponta a importân-
cia do Sintae: “Como o próprio nome 
diz, o evento é para integração dos 
servidores técnico-administrativos. 
Mas também busca o fortalecimento 
da nossa categoria”. 

Segundo o técnico-administrati-

A atuação das mulheres na radiologia
vo, em recente congresso de que par-
ticipou representando a Faculdade de 
Medicina, foi discutida exatamente 
a necessidade de dar visibilidade à 
produção da categoria. 

Quando ele apresentou o tra-
balho no Sintae, havia cerca de 
15 pessoas na plateia, inclusive de 
outras instituições do país, como 
Londrina, Paraná, Tocantins e 
Bahia, o que classificou como 
muito bom.

“Hoje estamos qualificados. 
Os servidores ingressam com es-
colaridade superior à exigida pelo 
seu cargo. Realizam atividades de 
troca de informação e intelectuais. 
Eu mesmo estou fazendo um curso 
na Praia Vermelha de Gestão Docu-
mental, em que a gente está vendo 
que, com a informatização, nosso 
trabalho vai ficar mais ágil e mais 
intelectual. E isso se coaduna com 
a era atual de troca de informação 
e de conhecimento”, fala, com 
entusiasmo, Henrique.

“As mulheres foram fundamentais ao inserirem novas práticas 
organizacionais na estruturação de arquivos, na agilização de 
procedimentos administrativos e no monitoramento de processos 
preexistentes”, destaca o trabalho apresentado por Henrique 
Oliveira Santos, “O Raio-X do Gênero: as servidoras técnico- 
administrativas na Radiologia da UFRJ”.  

Quem assistiu à apresentação ficou sabendo que as servidoras 
atuaram também na melhoria do relacionamento com o público, 
além de estimularem a convivência mais harmoniosa entre fun-
cionários, alunos e docentes. O artigo de Henrique apresentado 
no Sintae examina o papel das trabalhadoras na estruturação de 
tarefas no Departamento de Radiologia da Faculdade de Medici-
na, no Programa de Pós-Graduação em Medicina (Radiologia), 
Serviço de Radiodiagnóstico e Comissão de Assessoramento à 
Reitoria para Atividades com Radiação (Cotar-x). 

Henrique é assistente em administração e coordena as 
atividades na Secretaria do Departamento de Radiologia e da 
Pós-Graduação. Trabalhou na UFRRJ de 2008 até 2015, também 
como assistente em administração, embora tenha graduação em 
Direito e pós-graduação lato sensu em Direito Administrativo. 
“Como eu faço parte da Administração, o Direito está na minha 
vida todo dia, é justamente minha especialização. Tenho conhe-
cimento da estrutura”, disse ele.

HENRIQUE Oliveira

LUIZ Felipe

O servidor conta que, desde 
2013, a Coordenação de Esporte 
da EEFD e a Divisão de Esporte 
e Cultura (Decult) da Superin-
tendência Geral de Políticas Es-
tudantis (SuperEst) desenvolvem 
ações em conjunto, mas a partir 
das mudanças na Administração 
Central (2015) e na EEFD (2016), 
os laços entre os setores se estreita-
ram “e maiores trocas se tornaram 
possíveis”.

Mãos à obra
A comissão, composta por 

cinco técnicos (três da Coordena-
ção de Esporte e dois da Decult), 
dois docentes e dois estudantes, 
reúne-se quinzenalmente para 
definir diretrizes de trabalho e 
um esboço de política para o 
esporte desenvolvido na UFRJ. 

Com base nesses encontros, 

Políticas de esporte para a UFRJ
são definidos encaminhamentos 
para o estabelecimento de efetivas 
políticas de esporte para a UFRJ. A 
intenção, segundo o resumo do 
trabalho, é abrir o diálogo para 
que o corpo social da universidade 
também possa decidir sobre que es-
porte se quer para esta instituição. 

A importância do Sintae 
Luiz Felipe é formado em 

educação física pela UFRJ e desde 
2009 é assistente em administra-
ção concursado. Ele atua na Co-
ordenação de Extensão da EEFD 
como coordenador de Esporte e 
também dá aulas em disciplina do 
Requisito Curricular Suplemen-
tar (RCS), na qual apresenta aos 
estudantes as ações de Extensão. 
“A análise que a gente faz é a de 
que temos uma série de ações 
relacionadas a esportes, mas 

efetivamente uma política não 
temos”, diz ele. 

Para ele, o Sintae é fundamen-
tal para valorizar o protagonismo 
dos técnicos-administrativos em 
educação: “A gente desenvolve 
uma série de ações que muitas 
vezes não são só atividades-meio, 
mas também estamos pensando 
no fim, no crescimento da uni-
versidade. Sem trabalhadores 
técnico-administrativos em di-
versas frentes, (a UFRJ) não teria 
a relevância que tem. Temos que 
publicizar isso, porque temos 
muita coisa bonita para mostrar 
Brasil afora”. 

Luiz Felipe avalia que essa 
edição do Sintae cresceu bastante, 
com recorde de trabalhos do Brasil 
todo: “É muito legal a gente ver que 
está produzindo e botando a cara 
na produção”

"A Comissão de Esporte 
Universitário e a Definição 
de Políticas para o Esporte 
na UFRJ" foi o tema do 
trabalho apresentado por 
Luiz Felipe Cavalcanti, 
técnico-administrativo da 
Escola de Educação Física 
e Desportos (EEFD), no 
dia 4 de outubro.

O objetivo do trabalho 
é divulgar as ações da 
Comissão de Esporte, que 
foi constituída no início 
deste ano, com o intuito 
de estabelecer políticas de 
esporte para a UFRJ. 

Foto: Internet

         



ÚLTIMA PÁGINA

Che
Madureira é 
recebido 
por Che em Cuba

Em maio de 1963, Cuba vivia 
um momento conturbado. Um ano 
antes, os Estados Unidos haviam 
decretado o embargo comercial 
que até hoje perdura. O Ocidente 
capitalista virara as costas para 
a ilha comunista. Menos o time 
do Madureira, que no dia 11 
desembarcou por lá e se tornou o 
primeiro clube de futebol a pisar 
no país após a revolução de 1959.

A aventura caribenha teve 
escalas na Venezuela, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, México e El 
Salvador. Na ilha de Fidel, foram 
cinco jogos e cinco vitórias con-
tra o Industriales (o campeão 
nacional), a seleção de Havana 
e combinados locais formados 
até por universitários. O último 
amistoso teve direito a encontro 
com o líder revolucionário Ernesto 
Che Guevara.

— Era uma simpatia. Os 
jogadores gostavam dele “pra bur-
ro” — disse Carlinhos Maracanã, 
presidente do clube na época.

O responsável pela excursão 
foi o ex-presidente José da Gama. 
Com o mundo querendo ver de 
perto o futebol campeão em 1958 
e 1962, ele negociou viagens de 
diversas equipes pelo planeta. O 
próprio Madureira já havia feito, 

em 1961, uma volta ao mundo de 
144 dias que até hoje é recorde de 
permanência de um clube fora 
do Brasil.

— Ele (José da Gama) já tinha 
uma visão empresarial naquela 
época. Via mercado onde muita 
gente não via — disse Ronaldo.

Cinquenta anos depois, o clube 
guarda escassos registros dessa 
aventura. Dos jogadores ainda 
vivos, muito pouco se sabe. Mas 
a lembrança está lá, como diria o 
próprio Che, sem perder a ternura.

Uniforme com 
rosto do Che 
fez sucesso em 
2013

O Madureira resolveu lançar 
dois modelos especiais para relem-
brar a data no final de setembro 
de 2013, mas inicialmente apenas 
para o time de Futebol Sete. A 
camisa de goleiro tem as cores da 
bandeira de Cuba e o rosto do re-
volucionário argentino, enquanto 
o uniforme de linha é todo grená, 
mas também conta com a face 
de Che. O sucesso expandiu os 
horizontes da grama sintética e 
empolgou dirigentes.

“A gente foi pego de surpresa. A 
ideia foi do Carlos Gandola (vice-
-presidente de marketing), mas não 
sabíamos que teria essa repercussão 

toda. O estatuto do clube não permi-
te que o time use em competições 
oficiais, mas queremos realizar 
um amistoso para que a camisa 
seja utilizada ao menos uma vez 
pelo time de futebol profissional. É 
um fato que merece ficar marcado, 
até pelo acolhimento da torcida”, 
disse o presidente do Madureira, 
Elias Duba.

Se normalmente pede cerca de 
50 camisas por mês, o presidente 
do clube diz que somadas todas 
as remessas até agora, cerca de 2 
mil modelos foram encomendados 
para a fornecedora de material 
esportivo. Na loja oficial, locali-
zada dentro do clube, uma lista 
de torcedores esperam por uma 
ligação para poderem adquirir o 
manto por R$ 80.

Na análise de Carlos Estevão 
Soares, proprietário da WA Sports, 
responsável pela confecção dos 
uniformes, até mesmo o clima de 
manifestações populares teve im-
pacto na popularização da camisa 
do ‘Tricolor Suburbano’.

“Você vê pessoas usando cami-
sas com o rosto do Che Guevara nas 
ruas, então acho que essa homena-
gem caiu no gosto dos torcedores. 
Até a questão das manifestações 
pelo país ajudou. Estamos tendo 
uma procura grande, mas dentro 
da quantidade que conseguimos 
produzir normalmente. O clube 
também não quer fazer um lote 
muito grande e depois ficar com 
peças encalhadas”, disse Estevão.

Palmeiras e 
equipes cubanas 
de futebol revivem 
sonho de Guevara

Em setembro de 2013, o então 
ministro do Esporte, Aldo Rebelo 
(PCdoB-SP) viu os primeiros 
resultados do intercâmbio que o 
Brasil e Cuba acordaram durante 
a última visita do ministro ao 
país, que é um expoente mundial 
nos esportes olímpicos. O que 
começou a vigorar está no campo 
de futebol, com o apoio do Pal-
meiras, que receberá o primeiro 
grupo de técnicos e jogadores 
cubanos, revivendo uma antiga 
parceria da ilha comunista com 
o Brasil, iniciada pelo lendário 
guerrilheiro Che Guevara

“Firmamos um convênio com 
a Federação Cubana de Futebol 
para facilitar o acesso do país a trei-
namento e preparação de equipes 
técnicas e jogadores no Brasil não 
apenas via entidades e federações, 
mas também via clubes”, explicou 
Aldo Rebelo, que presenteou René 
Perez Hernandez, do Comissiona-
do Nacional do Futebol, com uma 
camisa do Palmeiras durante sua 
visita à pátria de Fidel Castro.

Fonte: Portal da Várzea 
Por Ramon de Castro, 

com informações de agências. 
Matéria publicada no Portal 

Vermelho

Che Guevara teria comple-
tado 89 anos de idade no 14 de 
junho de 2017. Mesmo 50 anos 
após seu assassinato e a propa-
ganda constante dos grandes 
meios de comunicação contra o 
guerrilheiro internacionalista, 
seu rosto e simbologia ainda são 
fortes no futebol, principalmen-
te na várzea.

Che sempre foi sinônimo 
de rebeldia e resistência, por 
isso diversas torcidas estam-
pam seu rosto em camisas e 
bandeirões, mostrando que 
a várzea é a resistência e 
rebeldia contra o futebol mo-
derno que fica cada vez mais 
distante das grandes massas 
apaixonadas pela bola.

Em destaque algumas tor-
cidas do Grande ABC que os-
tentam o guerrilheiro, como 
a Fúria do Morro, do Unidos 
do Morro de São Bernardo 
do Campo, a Centerlouco, do 
Centenário de Mauá e a Ali-
lokos, do Aliados de Ribeirão 
Pires. Vale ressaltar a figura 
emblemática do torcedor Che 
da Fúria que com maestria 
empunha o bandeirão com o 
rosto do revolucionário.

“Minha aparência lembra 
a de Che desde que sou ado-
lescente e naquela época eu 
já militava em movimentos 
e partidos de esquerda, coisa 
que continuo fazendo até 
hoje”, contou Dom Ernesto 
Fagundez, o Che da torcida 
Fúria do Morro.

no futebol
resistência
é símbolo de

Guevara

Fotos: Internet
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