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Como as reformas atingem o serviço público
DEBATE

Senador e dirigente da CUT falam para auditório lotado.
Atividade foi organizada pelo Comando Local de Greve (CLG) do Sintufrj.

Centrais Sindicais convocam greve nacional. Página 3

'Sintufrj na Praça' agita Largo da Carioca

Pressão total em Brasília

Brasília será cenário do protesto organizado pelas entidades do 
funcionalismo nesta terça-feira, dia 28. Caravanas de vários pontos 
do país vão ocupar a Praça dos Três Poderes, numa grande manifes-
tação de resistência à ofensiva do governo de ataque aos direitos dos 
trabalhadores e desmonte do serviço público. Para o ato, o Sintufrj 
enviará dois ônibus com 90 trabalhadores. PÁGINA 3

Só a força da mobilização será
capaz de barrar a ofensiva do governo

Temer contra o funcionalismo

"Sintufrj na Praça" ganhou ares de protesto diferente ao buscar, com paciência e 
respeito, atrair parte daquele imenso formigueiro de pessoas que diariamente cruza o 
Largo da Carioca. O objetivo: explicar as razões dos trabalhadores das universidades 
públicas que,  desde 10 de novembro, estão em greve. E deu certo. VEJA O RESULTADO NAS 
PÁGINAS CENTRAIS (4 E 5) DESTA EDIÇÃO.

PÁGINA 2
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DOIS PONTOS

No Dia da Consciência Negra, 
dia 20 de novembro, vários grupos 
participaram do ato no Monu-
mento a Zumbi dos Palmares, 
na Avenida Presidente Vargas, 
para homenagear o líder negro 
e denunciar também o racismo.  
O Sintufrj, direção e integrantes 
da categoria marcaram presença 
protestando contra as reformas do 
governo golpista de Michel Temer.

Com a chuva, não houve a tra-
dicional lavagem do monumento, 
que foi inaugurado em 1986 pelo 
então governador Leonel Brizola, 
com a presença, na época, de 
líderes negros. “A chuva para nós 
é sinal de renovação. A chuva nos 
empodera e fortalece”, declarou o 
presidente do Conselho Estadual 

Salve a Consciência Negra
dos Direitos dos Negros (Cedine), 
Luiz Eduardo Negrogun.

Nesse dia 20, o (Cedine) lançou 
o negrômetro, que consiste em um 
aplicativo e em painéis que serão 
espalhados pela cidade para cons-
cientizar a população do número 
de negros assassinados no Brasil. 
“O que estamos vendo recrudescer 
é o racismo cada vez mais forte. 
Quando você vê a cada 23 minutos 
um jovem negro assassinado no 
país, você vê que isso é uma política 
deliberada de extermínio. Isto é 
um racismo estrutural, objetivo e 
racial”, afirmou Negrogun. Segun-
do dados do Instituto de Segurança 
Pública (ISP), são registrados, em 
média, 97 casos de racismo por mês 
no estado.

O presidente do Cedine sa-
lientou, ainda, a importância da 
denúncia das atitudes racistas 
pela população negra. “Há muitas 
pessoas que sofrem o racismo e por 
questões diversas se calam. Elas 
não podem se calar. Temos que 
denunciar e combater, de uma 
forma agressiva e irreversível, o 
racismo”.

Outra ação de combate ao 
racismo lançada no dia 20 foi 
a campanha nas redes sociais, 
com vídeos e imagens para serem 
compartilhadas, mostrando o 
preconceito racial sofrido no co-
tidiano pela população negra. A 
iniciativa é da Secretaria Estadual 
de Direitos Humanos e Políticas 
para Mulheres e Idosos.ANCESTRALIDADE. Homenagem a Zumbi dos Palmares

VITÓRIA. Ao centro, Cláudia celebra com os companheiros de chapa

ETAPA ESTADUAL. Cartaz da conferência na Uerj

A professora Cláudia Morgado, após 
consulta, foi escolhida diretora da Poli/
UFRJ. Trata-se de feito histórico: ela é a pri-
meira mulher a assumir a direção da Escola 

Cláudia Morgado faz história

Politécnica em 225 anos de existência da 
instituição. A chapa 1, liderada por Cláudia, 
teve a preferência nos três segmentos da 
comunidade universitária 

O Fórum Esta-
dual de Educação 
do Rio de Janeiro 
(FEERJ) realizará 
em março de 2018 
a etapa estadual 
da Conferência 
Nacional Popular 
de Educação (Co-
nape). A Conape é 
uma convocação 
às vozes da socie-
dade civil organizada, por meio dos movi-
mentos sociais e das entidades educacionais, 
para a retomada da democracia no país e 
reafirmação do compromisso com uma 
educação transformadora.

Essa conferência possui um caráter 
mobilizador e propositivo, articula expecta-
tivas da sociedade brasileira em relação ao 
direito à educação e, por meio da interação 
entre sociedades civil e política, promove 

Conferência Nacional Popular 
de Educação será em março

o debate e a construção de propostas para 
a definição e implementação de políticas 
públicas para a educação. Configura-se, 
assim, em uma estratégia fundamental 
para reestabelecer diálogos e promover 
ampla participação na definição da política 
educacional do país.

O Sintufrj participou da conferência 
estadual, e é uma das entidades-membro 
da Conape, na representação da Fasubra.

Na quinta-feira, 23, foi realizada a pré-
-Conferência Sindical Estadual, vinculada 
à Frente Brasil Popular, com a participação 
de 46 presentes, que se tornaram delegados 
para a Conferência Estadual nos dias 1º e 
2 de dezembro. A abertura da Conferência, 

Conferência de Sindicalistas
no dia 1º, está prevista para as 18h no Sin-
dicato dos Bancários (Avenida Presidente 
Vargas, 502, 21º andar), com participação 
livre. No dia 2 de dezembro, a participação 
será restrita a delegados. O Sintufrj partici-
pará com dois delegados.

Atendimento jurídico 
no campus Macaé 

Os atendimentos ocorrerão mediante 
agendamento prévio, que poderão ser 
feitos até a véspera de cada plantão pelos 
telefones (21) 3194-7133 ou (21) 3194-
7144, bem como pelo e-mail civel@
sintufrj.org.br.

No momento do agendamento, os 
sindicalizados deverão informar o nome 
completo, número do Siape, telefone para 
contato e e-mail.

Na ocasião do comparecimento para o 
atendimento agendado, o servidor deverá 
estar munido de RG, CPF e contracheque 
atualizado.

Os plantões serão realizados no Nu-
pem, das 9h às 11h, e no Polo Universitário, 
das 13h às 16h. Já a sala para atendimento 
será informada posteriormente em virtude 
da possibilidade de variação do local.

As datas dos plantões são as seguintes: 
no Polo Universitário, 12/12/2017, e no 
NUPEM, 13/12/2017.

Qualquer dúvida ou informações 
adicionais, entrar em contato com o 
Departamento de Gestão de Processos 
pelos telefones (21) 3194-7133 ou 
(21) 3194-7144 ou pelo e-mail civel@
sintufrj.org.br.

Foto: Renan Silva

Foto: Divulgação

A tradicional confraternização da nossa cate-
goria será no dia 14 de dezembro, quinta-feira, de 
12h às 18h, na Casa de Festas Lajedo, em Vargem 
Pequena. As inscrições serão abertas de 28 de 
novembro a 7 de dezembro no site do Sintufrj.

ERRAMOS. Na matéria sobre o fórum de acessibilidade publicada na página 2 da 
edição nº 1226  deixamos de usar a expressão “pessoas com necessidades especiais” ade-
quada aos casos abordados no texto.
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EM DEFESA DE DIREITOS

Cinismo sem limites. O sem 
escrúpulos da foto se aposentou, 
aos 55 anos, como promotor do 
Estado de São Paulo. Recebe, 
há mais de 20 anos, pensão 
que hoje soma R$ 45 mil. Torrou 
R$ 20 milhões do contribuinte 
com campanha publicitária para 
promover a reforma da Previdência, 
cuja mensagem, acredite, é o 
combate a privilégios. 

Caravanas ocupam Brasília no dia 28
Marcha nacional é para pressionar o governo Temer e o Congresso na defesa de direitos

Os servidores 
públicos 
intensificam a 
mobilização contra 
a ofensiva do 
governo golpista 
de Michel Temer. 
No dia 28 de 
novembro, Brasília 
será ocupada 
por caravanas de 
diversas categorias 
com o objetivo de 
realizar uma grande 
manifestação contra 
o desmonte dos 
serviços públicos. 
Para o ato, o 
Sintufrj mandará 
dois ônibus com 90 
companheiros.

E o funcionalismo se orga-
niza de forma conjunta contra o 
governo golpista, que tornou o se-
tor alvo de ações, como o conge-
lamento de reajustes e o aumento 
da carga previdenciária. No Palá-
cio do Planalto, intensificam-se 
as manobras (a mando dos in-
teresses privados) para garantir, 
a qualquer custo, a aprovação da 
reforma da Previdência.

Há dias, numa obscena reu-
nião, os direitos dos trabalhadores 
públicos e privados foram ofereci-
dos como prato principal em jan-
tar no Palácio da Alvorada. Aliada 
à reforma, a ofensiva contra o en-
sino público aumenta. Relatório 
recente do Banco Mundial reco-
menda cobrança de mensalidade 
nas universidades públicas.

Contra as atuais investidas, a 
primeira categoria a reagir foi a 
dos técnicos-administrativos das 
universidades, que deflagraram 
greve desde o dia 10 de novem-
bro em virtude de os ataques ao 
ensino público e aos seus direitos 
estarem se intensificando ainda 
mais. O movimento paredista tem 
como eixo a defesa da universida-
de pública e dos serviços públicos, 
contra a reforma da Previdência, 
a defesa da carreira e contra o 
pacote de maldades de Temer aos 
direitos do funcionalismo (adiar 
reajustes e aumentar a contribui-
ção previdenciária).

Na UFRJ, várias atividades 
foram realizadas, com reu- 
niões de unidades para forta-
lecer a mobilização. Destaque 

Fotos: Internet

para o “Sintufrj na Praça” 
(leia nas págs. 4 e 5). 

Fasubra solicita 
apoio à Andifes

No dia 22 de novembro, a 
Fasubra apresentou aos reitores 
de todo o país as reivindicações 
da greve nacional da categoria. 
Na ocasião, solicitou apoio ao 
movimento de greve, evitando 
qualquer forma de retaliação aos 
grevistas. A iniciativa foi feita na 
reunião do pleno da Associação 
Nacional dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes).

A Fasubra também solicitou 
uma reunião com o Fórum de Di-
rigentes de Gestão de Pessoas das 
Instituições Federais de Ensino 
Técnico, Científico e Tecnológico 
(Forgep) e setores que compõem 
a Comissão Nacional de Supervi-
são da Carreira (CNS), instituída 
pela Lei 11.091/05, para propor 
ações e mudanças na carreira dos 
trabalhadores das instituições fe-
derais de ensino. Principalmente 
diante da ameaça de reestrutu-
ração das carreiras no serviço 
público por parte do governo, 
deixando de fora as entidades 
sindicais.

Na ocasião, a Fasubra denun-
ciou a desmoralização do serviço 
público nas mídias nacionais, 
para aprovação da reforma da 
Previdência baseada em combater 
“privilégios”. Nos governos de Fer-
nando Collor e Fernando Henrique 
Cardoso, os servidores públicos 
passaram por situação semelhan-
te. “Esse movimento paredista é 
para fazer, inclusive, campanhas 
de valorização do serviço público, 
das instituições, dos trabalhadores 
públicos, contando com o apoio 
dos reitores”, anunciou a repre-
sentação da Federação.

Eixos da greve
• Em defesa da carreira dos técni-
cos-administrativos em educação. 
• Por negociação salarial já. E 
por nenhum direito a menos. 
• Contra o aumento da contri-
buição previdenciária e não à 
reforma da Previdência. 
• Revogação do PDV. 
• Em defesa do ensino superior 
público, gratuito e de qualidade. 
• Em defesa dos serviços públicos. 
• Contra o PL 116/17 – demissão 
por avaliação negativa (fim da 
estabilidade). 
• Em defesa dos hospitais univer-
sitários. 

Centrais Sindicais 
convocam greve

Reunidas na sede da Força Sindical 
na manhã de sexta-feira, 24, as centrais 
sindicais CUT, Força Sindical, UGT, CTB,  
Nova Central, CSB, Intersindical, CGTB e 
CSP-Conlutas definiram realizar Greve 
Nacional no dia 5 de dezembro  contra a 
nova proposta de desmonte da Previdência 
Social apresentada pelo governo.

As centrais sindicais convocam todas 
as entidades sindicais e movimentos so-
ciais a realizar ampla mobilização nas 
bases – assembleias, atos, debates e outras 
atividades – como processo de  organiza-
ção de uma  greve nacional,  no dia 5 de 
dezembro, contra as propostas de reforma 
da Previdência Social, que acabam com o 
direito à aposentadoria dos trabalhadores 
brasileiros.

A FORÇA DAS RUAS. Trabalhadores numa manifestação em Brasília em maio deste ano

Agenda Atividade CLG
• 27/11 – Título honoris causa para o escritor Ziraldo –  
Salão CBAE – 19h
 – Reunião HESFA – 10h – Sala 01 – Centro de Estudos
• 27/11 a 01/12 – Fórum de Ciência e Cultura (Mostra In-
ternacional de Cinema – DIS - SEX no MAN) – 18h
• 28/11 – Ato na Praia Vermelha – 10h – Em frente ao CFCH
 – Ato na Prefeitura do RJ – 13h – Fóruns de Mulheres
 – Fórum de Ciência e Cultura (Seminário Interna-
cional 1917 – O ano que não acabou) – 18h – Auditório 
Pedro Calmon – Praia Vermelha 
• 29 /11 – Ato no Museu Nacional – 10h
 – Ato em Macaé (Polo Universitário) – 13h
• 30/11 – Museu Nacional – 9h
• 01/12 – Ato na Maré – 14h
 – Comando Unificado (IFCS) – à tarde
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EM DEFESA DE DIREITOS

Como funcionarão os serviços considerados 
essenciais durante a greve da categoria na UFRJ

Divisão de Pagamento
Ninguém fi cará sem remu-

neração. A divisão é responsável 
por pensão alimentícia; contra-
tação/prorrogação de contrato, 
alteração de conta, estorno ban-
cário, aposentadoria (acerto de 

rubricas), acertos provenientes 
de recadastramento de apo-
sentado e pensionista, pensão 
por morte, demandas judiciais, 
acertos fi nanceiros provenientes 
de erros sistêmicos, nomeação.

São consideradas atividades 
essenciais: 

 A Divisão de Desenvolvi-
mento Profi ssional funcionará 
apenas para concessão de auxí-
lio-viagem. 

 A Divisão de Benefícios, para 
isenção de Imposto de Renda, au-
xílio-funeral, recolhimento de PSS, 
e de benefícios que tenham origem 

Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4)

Coordenação de Políticas de 
Saúde do Trabalhador (CPST)

A CPST funcionará em regi-
me de plantão às quintas-feiras, 
das 8h às 13h, atendendo aos 
seguintes casos: licenças médicas 
para unidades essenciais (hospi-
tais, gráfi ca, Prefeitura Univer-
sitária, Divisão de Transportes, 
Pró-Reitoria de Pessoal e outros 
casos especiais analisados pelos 

SuperEst
 Gabinete: Atendimento via e-

-mail. 
 Divisão de Esporte, Cultura 

e Lazer: Atendimento via e-mail.  
Funcionará para atividades de su-
porte às situações emergenciais que 
envolvam projetos em andamento.

 Divisão de Apoio ao Estudante 
(DAE): Atendimento via e-mail e 
para elaboração da folha de paga-
mento mensal e tratamento dos 

Escola de Belas Artes
Plantão às terças e quintas-feiras para atendimento ao público na Bi-

blioteca, Protocolo e Secretaria Acadêmica.

Campus Macaé
 Serviços mantidos durante 

a greve: Assistência Estudantil – 
apenas para pagamento e aten-
dimento psicossocial; Biotério 
(duas vezes por semana).

 Ensino e Integração Acadê-
mica: Uma vez ao mês, apenas 
para pagamento.

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)
Haverá plantões, das 10h 

às 16h, às segundas e quintas-
-feiras nos seguintes setores: 
Seção de Ensino: para diplomas 

Divisão de Gestão Documental e da Informação (DGDI)
 Protocolo Central: Serão au-

tuados processos cujos diplomas são 
essenciais para emprego ou posse 
em concurso público, para registro 
em órgão de classe e os de ordem ju-
dicial. Os diplomas que aguardam 
retirada podem ser retirados.

 Aposentados e pensionistas: 
Serão autuados apenas os proces-
sos de isenção do Imposto de Ren-
da e certidão de Tempo de Contri-
buição (defi nidos pela PR-4).

 DGDI: Serão autuados ape-
nas processos de outras unidades 
consideradas essenciais que envol-
vam pagamento de qualquer na-
tureza; prejuízo legal à instituição; 
proteção à vida e biotérios e segu-
rança. Os casos omissos deverão 
ser encaminhados à Comissão de 
Ética do CLG.

 Setor de Expedição – Malote 
externo: Não haverá funciona-
mento (a troca de documentos 
será feita entre as unidades); Ma-

Divisão de Preservação Documental
 Setor de Processamento de 

Imagem: Serão atendidas as so-
licitações de consultas e pedidos 
de cópias do acervo de microfi lme 
consideradas essenciais e que en-

Aposentadoria voluntária
Os presentes na assembleia 

do dia 14 aprovaram que, além 
dos processos de aposentadoria 
por tempo de serviço, também 
estão incluídos entre as atividades 

em nomeações e contratações. 
 Na Divisão de Aperfeiçoamento 

da Carreira prosseguirão os cursos em 
andamento e com inscrições abertas. 

 Na Divisão de Admissão pros-
segue o serviço de nomeação, con-
tratação, prorrogação de contrato e 
vacâncias. 

 No Cadastro também vão 
funcionar os serviços de nomeação, 

contratos, prorrogação, vacância e 
distribuição. 

 Não haverá atendimento 
para servidor ativo.

 Para aposentados e pensio-
nistas, atendimento durante a greve 
será às terças e quintas-feiras, das 
10h às 15h, para recadastramento, 
abertura de processo de pensão e 
visitas técnicas.

estornos bancários dos bolsistas de 
Bolsa-Auxílio, Bolsa-Benefício, Bolsa- 
-Moradia e de Acesso e Permanência.

 Divisão de Saúde do Estudante: 
Atendimento aos alunos que já são 
acompanhados pela divisão. O retor-
no ao Serviço Social será às quartas-
-feiras e com confi rmação pela rede 
de referência. Novos acolhimentos só 
serão agendados após a greve.

 Divisão de Residências Estu-

dantis: Atendimento em regime de 
plantão, das 8h às 14h.

 Divisão de Pedagogia: Aten-
dimento via e-mail das demandas 
espontâneas. Participação no GT de 
Saúde Mental.

Também foram definidos como 
essenciais os encontros destinados às 
contribuições do processo de alteração 
estatutária a ser votado no Conselho 
Universitário no dia 23 de novembro.

peritos); exames admissionais; 
licença-maternidade; acidentes 
de trabalho. Ficam suspensas pe-
rícias de concessão de benefícios 
gerais (aposentadoria, isenção de 
imposto de renda, pensão, pen-
são temporária, regularização de 
frequência etc.) até o término da 
greve.

 Secretaria de Ensino e Inte-
gração: Redução do atendimento 
após a segunda semana de greve; 
Recursos Humanos: Somente ins-
crições para o concurso de profes-
sor substituto; Protocolo: Somen-
te suporte à assistência estudantil 
e ao RH.

volvam pagamento de qualquer 
natureza e prejuízo legal à insti-
tuição (pagamentos, aposentado-
rias, demandas judiciais e essen-
ciais da Administração Central).

essenciais os processos de aposen-
tadoria voluntária, em virtude da 
proposta de reforma da Previdên-
cia apresentada pelo governo ile-
gítimo de Michel Temer.

e declarações; Seção de Pessoal: 
pagamento, concursos e pensões; 
Protocolo: processos referentes 
às rotinas essenciais; Atividades 

Gerenciais e Coordenação de 
Graduação: funcionará às se-
gundas, terças e sextas-feiras, 
das 9h às 15h.

lote interno: Permitida apenas a 
retirada de processos e documentos 
dos escaninhos; não receberá novos 
processos ou documentos. A entrega 
deverá ser feita diretamente à unida-
de destinatária.

 Setor de Correios: Serão posta-
das apenas as correspondências da 
Administração Central.  

 As correspondências oriundas 
dos Correios serão recebidas e en-
caminhadas para o escaninho da 
unidade destinatária e fi cará aguar-
dando retirada.

 Quanto à apensação e desa-
pensação, serão recebidas solicita-
ções que se referem ao cumprimento 
de ordem judicial, auditoria e de-
mandas relacionadas aos serviços 
essenciais da Administração Central. 

 Setor de Publicações: Serão 
publicadas no Boletim da UFRJ e 
no Diário Ofi cial da União ma-
térias consideradas essenciais que 
envolvam pagamento de qualquer 

natureza, prejuízo legal à insti-
tuição, proteção à vida (incluindo 
biotérios) e segurança. Horário-
-limite para emissão de matérias: 
até as 15h. Não serão realizadas 
pesquisas no acervo.

 Setor de Gestão Eletrônica 
de Informação Arquivística: Serão 
atendidos apenas casos de urgên-
cia no suporte aos sistemas (Sap e 
Sigad) e desenvolvidas atividades 
internas para possibilitar a im-
plantação do sistema SEI.

 Setor de Arquivo Corrente e 
Intermediário: Serão atendidas as 
solicitações de consultas e emprésti-
mos ao acervo consideradas essen-
ciais que envolvam pagamento de 
qualquer natureza e prejuízo legal 
à instituição (pagamentos, aposen-
tadorias, demandas judiciais e es-
senciais da Administração Central). 

 Setor de Projetos: Serão atendi-
das as consultas referentes a deman-
das judiciais do acervo da Fahupe.



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1227 – 27 de novembro a 3 de dezembro de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

UFRJ

Justiça notifica Reitoria sobre retorno de Côrtes

Carta em repúdio da ocupação do cargo de Diretor da Divisão de Enfermagem
Hylnar Márcia de Menezes por Profissional não Técnico-administrativo do HUCFF

A Justiça Federal notificou 
a Reitoria na sexta-feira, 24, da 
concessão de liminar que deter-
mina o retorno de Eduardo Côrtes 
à direção do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho.  

Trata-se de mais um capítulo 
da crise que resultou na exonera-
ção de Côrtes no início de novem-
bro. A liminar reconduz o diretor 
ao exercício do cargo até o fim do 
mandato, em dezembro. 

Por meio da Advocacia-Geral 
da União (AGU), a Reitoria vai 
entrar com recurso. 

Até o fechamento desta edição, 
o diretor afastado ainda não tinha 
reassumido o cargo. Ele acusou a 
Reitoria de criar embaraços buro-
cráticos para que isso acontecesse.

A decisão da Justiça repercutiu 
na UFRJ. Durante o expediente da 
sessão do Conselho Universitário 
de quinta-feira, 23, a questão ga-
nhou foco: o reitor Roberto Leher 
explicou que a Reitoria soube no 
dia anterior, de maneira informal, 
da concessão de liminar, pela 15ª 

Seminário 
Feminismo na 
América Latina

O Centro de Referência 
para Mulheres Suely Souza 
de Almeida (CRM/SSA) rea-
liza no dia 28, terça-feira, a 
partir das 9h30, o seminário 
“O Feminismo na América 
Latina e os Desafios em Cená-
rios de Crise Política: Brasil e 
Argentina”. O CRM/SSA fica 
na Praça Jorge Machado Mo-
reira s/n, Cidade Universitária 
(Fundão).

Sintufrj convoca reunião

No dia de hoje, 24/11/17, 
reuniram-se 20 gestores em re-
púdio da ocupação do cargo de 
Diretor da Divisão de Enferma-
gem (DEN) por profissional não 
Técnico-administrativo do HUCFF.

A DEN ao longo de sua história 
sempre primou pela interface aca-
dêmico assistencial. Em meados do 
ano 2000, com o objetivo de estreitar 
os laços entre a unidade acadêmica, 
Escola de Enfermagem Anna Nery 
(EEAN) e a unidade assistencial 
HUCFF foi criado o cargo de Diretor 
Adjunto Acadêmico, em assessoria 
ao cargo de Diretor da DEN.

Ao longo dos anos, a Divisão 

Vara Federal, determinando a 
reintegração. 

Na ocasião, ele anunciou que, 
tão logo fosse notificado, a Reitoria 
ingressaria com recurso. 

A Reitoria também se posicio-
nou em nota, em que afirmou que 
a exoneração se deu em conformi-
dade com o Regime Jurídico Único 
e com o princípio constitucional 
da autonomia universitária. Ela 
informou ainda que o ato foi am-
plamente apoiado pelos colegiados 
e unidades acadêmicas. 

Decisão 
Côrtes foi exonerado antes do 

término de seu mandato de quatro 
anos (ele tomou posse no dia 19 
de dezembro de 2013). Na decisão, 
o juiz federal Wilney Magno de 
Azevedo Silva observa que a única 
possibilidade de exoneração do 
titular de cargo, antes do término 
do mandato, restringe-se a situação 
de falta funcional grave passível 
de demissão apurada no devido 
processo administrativo disciplinar.

de Enfermagem Hylnar Márcia 
de Menezes sempre esteve aberta 
à presença da EEAN, acolhendo 
docentes e discentes nos campos 
de prática em atividades assis-
tenciais, acadêmicas, científicas 
e extensionistas. Reconhecemos 
o ensino, a pesquisa, a extensão, 
em consequência a assistência, 
como atividades que sustentam a 
missão do HUCFF.

A DEN é órgão integrante da 
estrutura do HUCFF, subordinada 
diretamente à Direção-Geral (DG). 
A direção da DEN é assessorada por 
um professor da EEAN (Assessoria 
Acadêmica) e um Enfermeiro Téc-

nico-administrativo (Assessoria 
Técnica). Cinco serviços compõem 
a estrutura organizacional: Saúde 
da Comunidade, Internações 
Clínicas, Internações Cirúrgicas, 
Centro Cirúrgico e Material Este-
rilizado, subdivididos em vários 
setores assistenciais.

Destaca-se que a alta gestão 
da DEN é composta por Enfer-
meiros com qualificação e capa-
citação nos níveis lato sensu e 
stricto sensu, além da expertise 
notória na gestão e liderança em 
suas áreas de atuação no HUCFF, 
mesmo em meio à crise econô-
mica, política, social e ética que 

temos enfrentado. Os gestores 
coordenam o corpo assistencial 
de Enfermagem do HUCFF for-
mado por 223 Enfermeiros, 438 
Técnicos de Enfermagem, 347 
Auxiliares de Enfermagem e 
41 Atendentes de Enfermagem, 
perfazendo o total de 1.090 pro-
fissionais de Enfermagem nesta 
Instituição.

Considerando esta trajetória 
institucional, manifestamos o nos-
so descontentamento com a atual 
decisão da ocupação do cargo de 
diretor da DEN por um professor da 
EEAN e reivindicamos a ocupação 
do cargo por um Enfermeiro do 

quadro Técnico Administrativo do 
HUCFF, independente do processo 
eleitoral. Reivindicamos, ainda, a 
manutenção da atual diretora até 
que seja alavancado o processo 
eleitoral.

Nós, abaixo assinados (En-
fermeiros chefes de Serviços, 
Seção, Setor e Líderes, Técnicos 
de Enfermagem, Auxiliares de 
Enfermagem e Atendentes de En-
fermagem), servidores do Quadro 
Regime Jurídico Único (RJU) e 
Extraquadros, vimos requerer ao 
Magnífico Reitor desta Universi-
dade empenho para solucionar 
esta situação.

O Sintufrj chama a equipe de enfermagem do HUCFF para uma reunião dia 27 de
novembro, segunda-feira, às 11h, no hall dos elevadores para tratarmos desta questão.

ROBERTO LEHER anunciou recurso contra decisão que reconduz Côrtes à direção do HU

Moção critica 
Banco Mundial

O Conselho Universitário 
aprovou  moção contra o fim da 
gratuidade no ensino superior 
público. Os conselheiros manifes-
taram extrema preocupação com 
recomendações de recente docu-
mento do Banco Mundial – “Um 
ajuste justo: Análise da Eficiência 
e Equidade do Gasto Público no 
Brasil” – que apregoa o fim da gra-
tuidade nas instituições de ensino 
superior públicas, segundo a mo-
ção, “sob o argumento falacioso 
de diminuição das desigualdades”.

Fotos: Renan Silva

 

         



BRASIL

O Comando Local de Greve 
trouxe o debate sobre as reformas 
do governo golpista de Temer para 
dentro da UFRJ e conseguiu lotar 
o auditório da Coppe, na manhã 
do dia 24, com uma discussão 
de qualidade e esclarecedora co-
mandada pelo senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ) e pela secretária de 
Comunicação da CUT-Rio, Duda 
Quiroga. 

Eles elogiaram o corajoso 
movimento de greve dos técnicos- 
-administrativos em educação das 
universidades contra o governo e 
fizeram um alerta sobre a impor-
tância de ganhar as ruas para der-
rotar as reformas, as propostas e as 
ações do governo Temer contrárias 
aos interesses dos trabalhadores, do 
povo e do país.

Antes do debate, o diretor da 
Coppe Ericksson Almendra elogiou 
a iniciativa  do Sintufrj e destacou 
que o tema escolhido interessa a 
todo o serviço público em geral e 
em particular à universidade.

Lindbergh Farias disse que, no 
Parlamento, “o jogo tá domina-
do”, e que a situação das univer-
sidades tende a piorar. “O futuro 
para as universidades será duro”, 
disse. “O corte no orçamento (da 
Educação) do próximo, ano é de 
32%. Se a situação financeira da 
UFRJ já foi difícil este ano, imagina 
o que vem pela frente! Ou a gente 
interrompe esse processo ou não sei 
o que vai acontecer com o Brasil. 
Temos de conseguir ir para as 
ruas”, conclamou. 

Em relação à conjuntura, 
Lindbergh diz que o Brasil é o novo 
experimento do neoliberalismo no 
mundo, de acordo com matéria 
publicada no jornal francês Libé-
ration. “De fato estamos vendo 
aqui um conjunto de políticas apli-
cadas todas ao mesmo tempo, com 
uma radicalidade impressionante. 
O acordo político é para satisfazer 
o rentismo”. 

Tripé maldito
O senador disse que o governo 

se move em três frentes: entrega 
de todo o patrimônio nacional; 
congelamentos dos investimentos 
públicos com a Emenda Consti-
tucional 95; e a super exploração 
dos trabalhadores. Para ele, a 
batalha central é contra a Emenda 
95 (do teto de gastos) e a defesa 
do referendo revogatório contra 
todas as medidas aprovadas pelo 
governo Temer.

Lindbergh discorreu sobre a re-
forma trabalhista, “uma barbárie 
e a volta da escravidão”, citando a 
criação do trabalho intermitente, 
sem direitos garantidos e podendo 

Reformas em xeque
CUT: unidade 
na ação 

A secretária de Comunicação 
da CUT-Rio, Duda Quiroga, des-
tacou a importância da unidade 
de ação construída com as Frentes 
Brasil Popular e Povo Sem Medo, 
que vêm trocando propostas para 
pensar um novo projeto para o Bra-
sil junto com movimentos sociais. 

Duda relacionou as mobiliza-
ções travadas desde então contra as 
propostas de reformas do governo 
Temer, que foram puxadas pelas 
centrais no início de 2017, e mais 
para o final do ano puxadas pelas 
Frentes, afirmando que o caminho 
da mobilização está sendo feito 
nas ruas. 

Ela frisou que a participação 
das Frentes imprimiu uma nova 
forma de comunicação nas ruas, 
o que fez com que se conseguisse 
romper a barreira da fala que 
tradicionalmente só atingia a mi-
litância sindical e não alcançava 
a população em geral, e ainda 
numa disputa desigual com a 
mídia golpista.

A dirigente disse que, em 
relação ao serviço público, segue 
um processo de desmonte de sua 
estrutura, por isso o principal alvo 
é o trabalhador público. E louvou 
a coragem da entrada de greve dos 
servidores das universidades. 

“O servidor se tornou des-
necessário para este governo, se 
tornou um peso. Ainda mais com 
a aprovação da terceirização sem 
fim. E nessa conjuntura a coragem 
de fazer greve, mais do que nunca, 
foi acertada. Acertada para tentar-
mos dialogar e denunciar todo esse 
projeto do governo. E nesse sentido 
é preciso pensar como furar nossas 
bolhas, como falar para além do 
nosso público cotidiano”. Duda 
elogiou o ato na Carioca e sugeriu 
pensar em outras formas para 
furar o cerco da comunicação.

Para Duda, o caminho é “ga-
nhar os corações e mentes” através 
de uma forma de fazer chegar o 
recado da classe trabalhadora à 
população, admitindo que a es-
querda errou em não levar a sério 
o debate da democratização da a 
comunicação.

Ao final de sua fala a dirigente 
da CUT-Rio anunciou com entu-
siasmo a decisão tomada pelas 
centrais sindicais de realizar uma 
greve nacional dia 5 de dezembro 
contra a reforma da Previdência. 

Senador e dirigente da CUT participam de debates a convite do Comando Local de Greve

ganhar menos do que um salário 
mínimo. “Essa reforma é a marca 
da cabeça de uma elite escravocra-
ta”, sentenciou.

Sobre a reforma da Previdência, 
o senador afirmou que ela não 
está garantida, porque não está 
fácil para o governo. “Mas a luta 
tem que ser nas ruas, pois nós no 
Parlamento estamos na resistência. 
Acho que sinceramente a reforma 
da Previdência nos dá possibilidade 
de tentar fazer mobilização nova-
mente, e não só na universidade; 
mobilização na sociedade, porque o 
tema atinge muita gente. A opinião 
comum é que ela vai retirar muitos 
direitos, e vai mesmo”.

O parlamentar falou sobre o 
servidor: “Para o servidor público 
que entrou em 2003, será 40 anos 
de contribuição para se aposentar 
com salário integral. Quem entrou 
antes de 2003 tem as regras de 
transição, tem um pedágio que 
era de 50% e caiu para 30%, e só 
se aposenta com salário integral 
quando fizer 62/65. O impacto 
será grande, e atingirá professores 
e policiais também”.

Lindbergh afirmou: “É uma 
reforma da Previdência toda ela 
em cima dos mais pobres. Essa 
propaganda do governo de que 
ataca os privilégios é uma mentira 
completa. O que esse governo faz é 

dar dinheiro para o andar de 
cima. Perdoaram agora dívida 
do Itaú de R$ 25 bilhões. É um 
descompromisso completo com 
qualquer causa ligada a políticas 
públicas”.

E encerrou sua fala ao 
dizer que o ataque é violento, 
mas a situação também não 
está favorável para o governo. 
A ação é colocar o povo nas 
ruas. Ele ressaltou que a greve 
da categoria cumpre um papel 
importante, pois não se limita a 
uma reivindicação corporativa, 
mas a um movimento também 
em defesa dos interesses do povo, 
da população e da sociedade.

CONJUNTURA. LINDBERGH E DUDA QUIROGA analisaram o impacto das reformas 
im stas e  e n  a c e a  e as es a e  n  a ament  e as ific a es 
a a as a te nati as a es   sa a est  nas as  i ma as c nc s es   e ate 
t   a it i  a e

Fotos: Renan Silva
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