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23 de maio: Dia Nacional de Luta
Sintufrj convoca para assembleia-ato, às h, na Praça da Isonomia. 

Movimento envolve as universidades e todo o serviço público federal do país.

Emoção na festa

Sindicato cobra 
plano de trabalho

Disputa na segunda fase

Celebração em homenagem ao Dia das Mães 
criou ambiente fraterno de convívio no Espa-
ço Cultural. Foi um dia de trocas e surpresas 
agradáveis. 

Em reunião na Pró-Reitoria de Pessoal, dire-
toria do Sintufrj voltou a apontar para a ne-
cessidade da elaboração de um plano de tra-
balho para a categoria. 

Torneio de Futebol do Trabalhador, orga-
nizado pelo Sintufrj, entra na segunda fase. 
Competição esquenta com o confronto dos 
times classifi cados na primeira etapa.

PONTO ELETRÔNICO

FUTEBOL

Confira programação completa. 
Inauguração da exposição será às 16h 
desta segunda-feira, 21 de maio. 
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Enfermagem é destaque no IPPMG 

Faleceu no dia 16 de 
maio o professor Alberto 
Luiz Galvão Coimbra, aos 94 
anos. Ele fundou a Coppe, 
em 1963, a primeira pós-
-graduação em Engenharia 

 “A Centralidade da En-
fermagem nas Dimensões 
do Cuidar” foi o tema da 17ª 
Semana de Enfermagem do 
Instituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG), comemorada na 
quarta-feira, 16, no anfitea-
tro nobre da unidade, para 
marcar a passagem do Dia 
do Enfermeiro, 12 de maio. 

Foi um evento de confra-
ternização, mas também de 
debate e contextualização 
da prática da assistência de 
enfermagem no instituto, 
numa conjuntura de inves-
tidas e desmontes da uni-
versidade pública e da saúde 
pública pelo governo golpis-
ta de Michel Temer.

Categoria essencial   
A mesa de abertura foi 
composta pelo diretor da 
unidade, enfermeiro Bruno 
Leite, pelo diretor adjunto 
de Atividades Assistenciais, 
Ricardo do Rego Barros, 
pela chefe da Divisão de En-
fermagem, Telma Galvão de 
Assis, e pela representante 
da direção da Escola de En-
fermagem Anna Nery, Tânia 
Vigmudo.

Ricardo Barros desta-
cou a importância da en-
fermagem para o IPPMG 
lembrando a atuação com 
destaque dos profissionais 
da área nas semanas ante-
riores, quando houve um 
aumento significativo de 
internações na Emergência, 
que levou a direção da uni-
dade a montar um gabinete 
de crise.   

 “Diante do cenário caóti-
co, a enfermagem do IPPMG 
é privilegiada, porque os 
profissionais atuam numa 
unidade que reconhece seu 
potencial e oferece condi-
ções para exercer a assistên-

cia. Problemas nós temos e 
muito, porém, nosso com-
prometimento e vontade de 
transformar a realidade são 
a mola propulsora da nossa 
categoria, e isso é um gran-
de motivo para comemo-
rar”, disse Telma Galvão.

A enfermeira Verônica 
Pinho Viana, mestre em 
Ciência do Cuidado em Saú-
de, abordou, na conferência 
de abertura, “A enfermagem 
do IPPMG no contexto do 
SUS”, e apontou: “A gente 
tem que continuar acredi-
tando nas ideias, nos princí-
pios e valores pelos quais nos 
pautamos para o exercício da 
nossa profissão, e com maes-
tria, pois somos referência no 
atendimento pediátrico no 
Rio de Janeiro e no Brasil”.

Falta de pessoal 
De acordo com Bruno Lei-
te, a maioria dos que par-
ticipam da atual gestão da 
unidade são pessoas que 
“vivem o instituto há anos”. 

Mas o empenho das equipes 
não reduz os problemas que 
a unidade enfrenta com di-
mensionamento de pessoal. 
“É um eterno enxugar de 
gelo. De 2011 até 2016, ti-
vemos 180 novos servidores 
na casa e se aposentaram 
163, o lucro foi de apenas 
17”, observa o diretor. 

Segundo ele, mesmo 
com déficit de profissionais, 
o instituto alcançou um ní-
vel de excelência a ponto de 
se tornar “uma ilha em meio 
ao caos”. E como exemplo 
citou o “boom na Emergên-

cia”, com uma taxa de ocu-
pação de 90% dos leitos. 
“A equipe está de parabéns 
pela qualidade e compro-
misso. Mostra que estamos 
aqui sendo referência em di-
versos campos”, elogiou.  

Homenagens
A programação seguiu até o 
início da tarde, com outras 
mesas-redondas e homena-
gens aos servidores aposen-
tados e aos profissionais de 
cada setor escolhidos, por 
votação, como bons colegas 
e profissionais. 

Membro  da comissão 
de infraestrutura, Eliza-
bete de Oliveira Mendes, 
enfermeira-rotina e subs-
tituta da chefe da Emer-
gência, explicou as razões 
do “boom” na Emergência 
nas três últimas semanas 
anteriores. “Acreditamos 

Causas do “boom” na Emergência 
tenha sido em função do 
fechamento de algumas 
unidades de atendimento 
em pediatria no municí-
pio e no estado, agravado 
pelo fato de, nesta épo-
ca do ano, ser comum a 
ocorrência de doenças 
respiratórias”. 

O setor de convênio 
do Sintufrj informa aos 
sindicalizados que, a par-
tir de 21 de maio, suspen-
derá temporariamente a 
parceria com a Funerária 
Nossa Senhora da Apre-
sentação para sepulta-
mentos. Essa medida se 
deve à padronização de 
procedimentos com a 
Reitoria. Assim que hou-
ver definições, as novas 
regras serão divulgadas 
para este serviço.

Propostas alterna-
tivas – Como alternati-
va, o setor de convênio 
indica os planos funerá-
rios do Sinaf e Real Pax 
(veja tabela no site do 
Sintufrj). Mais informa-
ções pelos telefones (21) 
3194-7102/7103/7105.

Convênio 
funerário

UFRJ está 
de luto

do Brasil, e hoje é o maior 
centro de ensino e pesquisa 
da América Latina na área. 
A pós-graduação criada por 
Coimbra inspirou e serviu de 
modelo para outros cursos 
de pós-graduação criados 
posteriormente no Brasil, 
mudando os rumos do siste-
ma universitário no país. 

O professor foi persegui-

do durante a ditadura mili-
tar e teve de deixar a univer-
sidade no início da década 
de 1970. Permaneceu dis-
tante da vida universitária 
durante dez anos, sendo 
reabilitado em 1981, ainda 
durante a ditadura, quan-
do recebeu o Prêmio Anísio 
Teixeira do Ministério da 
Educação. Voltou então à 

Coppe em 1983, permane-
cendo como pesquisador 
até se aposentar, em 1993, 
com a merecida honraria de 
Professor Emérito da UFRJ. 
Em 1995, a Coppe passou a 
se chamar Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Gra-
duação e Pesquisa de Enge-
nharia, mas manteve a sigla 
escolhida por seu fundador. 

EVENTO. Reúne profissionais e estudantes no anfiteatro nobre

Foto: Renan Silva
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A firmeza do Sintufrj 
de não aceitar tratamento 
diferenciado e de realizar 
reuniões com a base cul-
minou com a chamada da 
Pró-Reitoria de Pessoal, 
na quinta-feira, 17, para 
conversar sobre a ela-
boração de um plano de 
trabalho para os técnicos-
-administrativos em edu-
cação. 

Foi a direção sindical 
quem propôs a constru-
ção de um plano de tra-
balho para a categoria, na 
reunião com os trabalha-
dores do Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS), onde 
estava presente o pró-rei-
tor de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes.  

Nesta reunião no CCS, 
o Sintufrj afirmou, expli-
citamente, para a Pró-
-Reitoria de Pessoal, que 
queríamos discutir um 
planejamento de trabalho 
para os técnicos-admi-
nistrativos em educação, 
porque a nossa produção 
não seria medida por re-
lógio de ponto.  

Reivindicação antiga
Na reunião com a Pró-
-Reitoria de Pessoal, a di-
reção sindical recuperou 

Dia Nacional de Luta nas universidades e 
em todo o serviço público federal do país

Sintufrj convoca para assembleia-ato, às 10h, na Praça da Isonomia

Por decisão do 23º Congresso da Fasubra, rea-
lizado de 6 a 11 de maio, em Poços de Caldas (MG), 
do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe) e do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fona-
cate), quarta-feira, 23 de maio, é Dia Nacional de 
Luta pelas seguintes reivindicações: 

 Em defesa do serviço público. 
 Atendimento da nossa pauta de reivindicações.
 Revogação da Emenda Constitucional 95.
 Em defesa dos servidores, do serviço público, da democracia 

e da soberania nacional.

Assembleia-ato 
do Sintufrj

A direção sindical e o Conselho de Delegados de Base de-
liberaram, na reunião realizada na terça-feira, 15, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, que o Dia Nacional de Luta na UFRJ 
será marcado com assembleia-ato, às 10h, na Praça da Iso-
nomia (a grande rótula entre o CT e o CCMN). Esse espaço, 
na Cidade Universitária, foi palco de momentos históricos 
de mobilizações da categoria por direitos. 

Na reunião do Fona-
sefe, realizada na semana 
anterior, foi também de-
liberado que, em 7 de ju-
nho, os servidores federais 
realizarão um dia de pa-

7 de junho: Dia Nacional 
de Paralisação e Luta 

ralisação e luta, com atos 
nos estados e a possibili-
dade de se organizar uma 
manifestação conjunta em 
Brasília. A Fasubra acatou 
a orientação. 

JORNADA DE 30 HORAS 

Sintufrj quer a elaboração de um plano de 
trabalho e reafirma que não aceita pressão 

a pauta interna protocolada 
na Reitoria em 2015 –  ela-
borada pelos trabalhadores 
e aprovada em assembleia 
– em que constava a nossa 
bandeira histórica de luta 
pela jornada de 30 horas 
semanais. Veja texto a se-
guir:

“1- Turno contínuo com 
jornada de 30 horas – Que 
a Reitoria se comprometa 
com o fechamento do prazo 
para instalação de uma co-
missão paritária para reali-
zar o dimensionamento de 
pessoal e quais os setores 
que poderão ser implemen-
tados de imediato em con-

formidade com a legisla-
ção em vigor, a exemplo 
de outras Ifes.”  

Encaminhamentos 
A direção sindical pro-
tocolou na Reitoria ofí-
cio recuperando a pauta 
aprovada em assembleia 
e que foi protocolada em 
2015 com a reivindicação 
das 30 horas. 

E o Sintufrj volta a 
reafirmar que não aceita 
pressão e que os técnicos-
-administrativos em edu-
cação continuarão a assi-
nar o ponto como sempre 
fizeram. 

MOBILIZAÇÃO. Reunião em 11 de abril no CCS discutiu tema

Foto: Renan Silva
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Emoção, alegria e conscientização
Estes foram os ingre-

dientes da reunião festiva 
em homenagem ao Dia das 
Mães, realizada na quarta-
-feira, 16, pela Coordena-
ção e pelo Departamento de 
Aposentados e Pensionistas 
do Sintufrj. O Espaço Cul-
tural da entidade foi deco-
rado com muitas fl ores e 
mesas cobertas com toalhas 
brancas para recepcionar as 
companheiras. 

Foi um dia cheio de ati-
vidades, sabores, trocas e 
surpresas agradáveis. Entre 
militantes históricas do mo-
vimento sindical da catego-
ria, na UFRJ, que depois de 
se aposentarem continua-
ram frequentando o Sindi-
cato, estavam várias estre-
antes ao convívio fraterno e 
revigorante proporcionado 
pela Coordenação e pelo De-
partamento de Aposentados 
e Pensionistas. A agenda 
deste ano promete.   

 “Os aposentados estão 
acima das disputas
 internas do movimento”

A coordenadora-geral do 
Sintufrj Gerly Miceli abriu 
o evento: “As questões dos 
aposentados são muito maio-
res que as disputas internas 
do nosso movimento, e esta 
gestão reconhece o valor dos 
aposentados, que lutaram 
por uma universidade públi-
ca, por autonomia universi-
tária, por concurso público, 
por carreira e por conquistas 
salariais. Eles construíram o 
nosso presente, e cabe aos 
trabalhadores que chegam 
à UFRJ construir o futuro, 
mas não deixando de lado 
toda a nossa história”.    

Depois da saudação, 
Gerly prestou informações 
sobre as ações judiciais e 
as difi culdades pelas quais 
passa a UFRJ, por conta da 
escassez de recursos e inter-

venções do Tribunal de Con-
tas da União (TCU). 

O pró-reitor e o superin-
tendente de Pessoal, Agnal-
do Fernandes e Pedro e Sá 
Campos, respectivamente, 
prestigiaram o evento. 

“A UFRJ é o que é hoje 
graças às pessoas que nela 
trabalharam e estudaram. 
Por isso, só temos que cele-
brar e agradecer a todos vo-
cês”, saudou Agnaldo, acres-
centando: “Espero que o 
Sintufrj faça mais encontros 
alegres como este, porque 
é com todos presentes que 
construiremos a resistência”. 

O pró-reitor aproveitou a 
oportunidade para lembrar 
aos aposentados e pensionis-
tas que se encontra em pleno 
funcionamento a Central de 
Atendimento da PR-4, com 

equipes preparadas para 
atender a todas as deman-
das dos trabalhadores. “Pa-
rabéns, Sintufrj. É muito 
bom estar com as pessoas 
que construíram essa uni-
versidade”, homenageou os 
presentes o superintendente 
de Pessoal. 

CELEBRAÇÃO. Evento foi preparado com esmero para receber os donos da história na UFRJ

COORDENADORAS. 
Gerly, Alba Lúcia e Maria 
Sidônia, e a colaboradora 
Eliane Nascimento (com o 
migrofone)

PRESENÇA. Pró-reitor e superintendente da PR-

Fotos: Renan Silva
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Espaço Saúde Sintufrj no 
comando das atividades

As professoras Elaine Moraes e Carla Nascimento, 
e a fi sioterapeuta Fabiana Alexandre, com a colabora-
ção dos estagiários Lincoln e Guilherme, proporcio-
naram aos aposentados e pensionistas uma manhã de 
variadas atividades. Após o coff ee break, silêncio para 
meditação. Em seguida, aulas de alongamento, ioga, 
ginástica na cadeira e ritmos. Para exercitar a memó-
ria, jogos. E ainda havia à disposição dos interessados 
sessão de terapia auricular, que consiste numa técnica 
milenar voltada para o equilíbrio e o bem-estar físico, 
e maquiagem, com a consultora da Mary Kay, Luciana 
Ribeiro.  

O almoço – um cozido no capricho – foi servido à 
moda self service no amplo salão do Espaço Cultural, 
regado a refrigerantes e água aromatizada. Como so-
bremesa, salada de frutas e bolo (dois sabores), e poe-
sias da ex-coordenadora do Sintufrj e autora de vários 
livros, Zezé Barcelos. 

Sorteio e homenagens
As coordenadoras sindicais Maria Sidônia dos Santos 
Lira e Alba Lúcia dos Anjos Santos, e Eliane Nasci-
mento, do Departamento de Aposentados, sortearam 
brindes e homenagearam companheiras.   

As Ofi cinas de Música e Dança do Sintufrj encerra-
ram o dia especial de homenagem às mães (e às avós).    

   

Fotos: Renan Silva

“Estou aposentada há 17 anos 
e seis meses, mas não largo o Sin-
tufrj. Já participei de mais de 50 
caravanas a Brasília; das ofi cinas 
de dança, da academia do Espaço 
Saúde, e das aulas de hidroginás-
tica. Aliás, por recomendação mé-
dica, vou voltar à hidroginástica”, 
contou, entusiasmada, a veterana 
nos movimentos dos aposentados 
e pensionistas do Sintufrj, Maria 
Olindina Santos Moreira, a Nina.

Opinião da ex-coordenadora 
do Sintufrj nas duas últimas ges-
tões, Maria Passerone registrou: 
“Estou gostando muito desta ati-
vidade, e a atual direção deve con-
tinuar nessa linha para nos dar 
alegria, com eventos desse tipo e 
viagens. Gostamos de participar 
das atividades políticas com a ca-
tegoria e de eventos festivos, re-
creativos e de lazer. Isso tudo faz 
bem para o corpo e a alma".   

A pediatra preceptora do 
IPPMG, Kátia Machado, fez sua 
estreia no grupo de aposentados 
e pensionistas do Sintufrj. Ela se 
aposentou em abril, mas a UFRJ 
faz parte da sua vida desde 1984, 
quando fez residência médica. Dois 
anos depois, já fazia parte do qua-
dro de funcionários. “Sinto falta 
dos pacientes e dos alunos. Preciso 
aprender a desacelerar o ritmo e a 
cuidar mais de mim e da família”, 
afi rmou. 

Geri Cornélio, a primeira chefe 
de Pessoal da Prefeitura Universi-
tária: “Sou aposentada há 28 anos, 
não tomo remédio, às sextas-feiras, 
vou à seresta, e quando trabalhava 
nunca tirei licença nem faltei dias 
de trabalho”, contou, orgulhosa, a 
companheira. Ela parabenizou o 
Sindicato pela reunião festiva:  “Pa-
rabenizo a direção, porque o Sintu-
frj está cada dia melhor. Estou por 
dentro de tudo, porque leio o nosso 
jornal toda semana”.  

BEM-ESTAR. Aposentados e pensionistas praticando exercício físico  
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Candidatos participam de debate dia 22
A eleição para escolha do novo decano será nos dias 28 e 29 de maio

Com o propósito de auxiliar a categoria neste processo eleitoral, o Jornal do Sintufrj fez três perguntas aos dois candidatos. Veja as respostas.  

Por que o senhor 
se candidatou? 

“Tenho trabalhado em ensino, 
pesquisa e extensão, portanto, co-
nheço os problemas de todas as 
áreas e os do CT, sendo que mui-
tos ainda continuam desde a mi-
nha época. Resolvi ser candidato 
porque acho que ainda posso con-
tribuir para melhorar o Centro de 
Tecnologia e a própria universi-
dade com a minha experiência de 
dois mandatos (de 2006 a 2010 e 
2010 a 2014). Sempre fui favorável 
ao diálogo, discutir com as pessoas 
e não tomar decisões sem consul-
tar diretores e a comunidade quan-
do possível.” 

Quais são suas prioridades?  
“A Decania também cuida da 

infraestrutura física do Centro. 
A questão da segurança no esta-
cionamento é um problema sério 
e precisa de um plano de médio 
e longo prazo. Temos que tomar 
medidas no CT, mas também no 
próprio campus. Aumentar a vi-
gilância no estacionamento, tanto 
eletrônica quanto dos vigilantes 
terceirizados. Precisamos tam-
bém de meios para alertar rapida-

Por que o senhor 
se candidatou? 

“Quem ocupa cargo público deve 
ter orgulho e honrar o seu cargo, a 
instituição. Acredito na honestida-
de, no trabalho e no diálogo para 
construir um Brasil melhor.”

Quais são suas prioridades?   
 “Hoje o CT tem estabilidade 

de energia externa, e aumentamos 
a demanda, que estava abaixo do 
necessário. Assumi um centro com 
uma infraestrutura degradada e 
tivermos que fazer um projeto de 
recuperação dos danos estruturais, 
um levantamento de todas as plan-
tas arquitetônicas de água, esgoto, 
parte elétrica, tudo registrado em 
AutoCad (software de projeto). Hoje 
o CT está com seus problemas 100% 
diagnosticados.

A licitação (para gestão tercei-
rizada) do estacionamento do CT 
foi publicada hoje (dia 18). O valor 
previsto é de R$ 4 a diária. Pela pri-
meira vez, uma licitação desse tipo 
foi feita seguindo todos os trâmites e 
instâncias necessárias: foi discutida 
em departamentos, unidades, inclu-
sive pelo Conselho de Curadores e 
pela Procuradoria. 

Estamos agora tratando da mo-
dernização da parte interna do CT1 
e da parte elétrica do CT2. Temos 
orçamento para equipamentos e 
um cronograma para usar os R$ 6 
milhões que conseguimos para o CT 
do orçamento de investimento da 
UFRJ para 2018”.

O que o senhor propõe para 
os técnicos-administrativos? 

“Não existe ensino, pesquisa e 
extensão sem técnicos-administra-
tivos. O trabalho que fi z foi resgatar 
a autoestima pela importância que 
eles têm para o Centro. Ninguém 
é gestor sozinho. Só se é se os fun-
cionários encampem seu projeto. 
Fizemos curso de aperfeiçoamento, 
tanto de licitação quanto na parte de 
gestão de obras, cursos de qualifi ca-
ção (de português, espanhol, inglês 
instrumental e redação, alguns em 
parceria com o Sintufrj, e projeto de 
letramento para servidores e tercei-
rizados) e de valorização dos fun-
cionários (projetos como o Agita CT 
em parceria com a Coordenação de 
Políticas de Saúde do Trabalhador 
(CPST), com iniciativas de atenção à 
saúde para servidores terceirizados 
e estudantes)”. 

mente a Diseg e a polícia.  A se-
gurança é um dos focos, mas não 
pode ser o único. Há a questão da 
infraestrutura. O CT precisa de 
muitas intervenções, e elas devem 
ser planejadas. Mesmo eu tendo 
feito, no meu mandato, interven-
ções na parte elétrica e estrutural, 
é preciso ter um plano, em parce-
ria com a Reitoria e com a Prefei-
tura Universitária.” 

O que o senhor propõe para 
os técnicos-administrativos? 

“Minha política, nos dois man-
datos, foi incentivar a participa-
ção dos técnicos-administrativos, 
motivá-los, e ampliar a participa-
ção deles na universidade. Acho 
que isso foi um ponto positivo em 
meus mandatos. Quando cheguei 
na Decania, eles estavam desani-
mados, e, quando saí, era outro o 
panorama de trabalho deles. Me-
lhorou muito. Sempre incentivei 
a formação e cursos de aperfei-
çoamento. Essa é minha política 
para servidores da Decania e nas 
discussões no Conselho Univer-
sitário a respeito das políticas em 
favor do incentivo profi ssional na 
universidade.”

Dois candidatos disputam a vaga 
de decano no Centro de Tecnologia 
(CT): o professor do Programa de 
Engenharia Civil da Coppe, Fer-
nando Luiz Bastos Ribeiro, atual 
ocupante do cargo, e Walter Issamu 

Suemitsu, professor da Escola Po-
litécnica e diretor do Nides. Ele foi 
decano entre 2006 e 2014. Na terça-
-feira, 22, eles debaterão suas pro-
postas, das 12h às 13h30, no auditó-
rio Horta Barbosa, no bloco A do CT.

Walter Issamu Suemitsu Fernando Luiz Bastos Ribeiro
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este mês de maio, o 
campo do Clube dos 
Empregados da Pe-

trobras (Cepe/Fundão) tem 
sido palco de jogos emocio-
nantes entre as equipes (ao 
todo são 10) que participam do 
Torneio de Futebol do Traba-
lhador.  A competição faz parte 
da agenda comemorativa do 
Mês do Trabalhador Sintufrj. A 
segunda fase já começou. 

Primeira fase 
A primeira fase terminou 
com três jogos eletrizantes: 
Praia Vermelha x Prefeitura 
Universitária (PU), Sintufrj 
x Escola de Educação Física 
e Desportos (EEFD), no dia 
15, e Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) x Divisão de Se-
gurança (Diseg), no dia 16.

O time da Praia Vermelha 
entrou em campo desfalcado, 
por isso jogou com apenas  seis 
jogadores. Acabou sofrendo 
cinco gols da PU logo no primei-
ro tempo. E, com a expulsão de 
um jogador, foi obrigado a sair 
de campo, pois a regra do tor-
neio não permite disputa com 
apenas cinco jogadores. Placar 
final: Praia Vermelha 0 x 5 PU.

A equipe do Sintufrj levou 
para o Cepe uma boa torcida, 
mas isso não foi suficiente 
para ganhar da EEFD, que 
emplacou quatro gols no pri-
meiro tempo. O destaque fi-
cou para o goleiro do Sintufrj, 
Renan Silva, que deu um show 
de defesas espetaculares. Es-
core: Sintufrj 0 x 4 EEFD.

A garra dos torcedores foi 
também a marca da última 
rodada da primeira fase, que 
reuniu em campo os times 
do CCS e da Diseg. O primei-
ro tempo foi lá e cá, 1 a 1. No 
segundo tempo, a Diseg fez 
mais três gols, e no finalzinho 
o CCS marcou mais um. Pla-
car final: CCS 2 x 4 Diseg.

Segunda fase 
Na quarta-feira, 16, também foi 
realizado o primeiro jogo da se-
gunda fase do torneio. Nesse dia, 
as equipes da Biofísica e do La-
detec se enfrentaram. A Biofísi-
ca ganhou de 7 x 3 do Ladetec.

No dia 22, terça-feira, en-
tram em campo, às 16h, PU e 
EEFD. Todos os jogos estão 
sendo disputados no campo 
do Cepe.

Torneio do Trabalhador entra na segunda fase
PRIMEIRA FASE

SEGUNDA FASE

PRAIA Vermelha PREFEITURA Universitária (PU)

SINTUFRJ

CENTRO de Ciências da Saúde (CCS)

LADETEC

DIVISÃO de Segurança da UFRJ (Diseg)

INSTITUTO de Biofísica 

ESCOLA de Educação Física e Desportos (EEFD)

Fotos: Renan Silva/DivulgaçãoN
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Programação 
 
Dia 21/5, segunda-feira – campus da
Cidade Universitária: 
• 14h, no CT, debate sobre a Carreira dos técnicos-
administrativos em educação. 
• 16h, inauguração da exposição Retrato do Trabalho 
na UFRJ. 
 
Dia 23/5, quarta-feira – Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), das 9h às 14h, no hall 
dos elevadores: 
• Comemoração do Mês do Trabalhador – atividade 
organizada pelo DRH/HUCFF em parceria com o Sintufrj. 
 
Dia 24/5, quinta-feira – salão nobre do CT 
(Decania): 
• 10h, palestra “Saúde mental e o trabalho”. 
 
Dia 25/5, sexta-feira – UFRJ-Xerém: Roda de 
Conversas sobre os seguintes temas: “Assédio moral”, 
com lançamento da cartilha produzida pelo Sintufrj, e 
“Conceito da Carreira”. 
• Agenda e plantão jurídico. 
• Projeto Esticando as Pernas, pelo Espaço Saúde Sintufrj. 
• Filiação. 
• Exibição do vídeo “Retrato do Trabalho na UFRJ”, 
produzido pelo Sintufrj. 
• Coffee break. 
 
Dia 29/5, terça-feira – Macaé: Roda de Conversas, 
das 9h às 12h, na sala 204 do bloco A, da Funemac, em 
Macaé.  
Temas em discussão: “Assédio moral”, 
“Assuntos jurídicos”, “Carreira”. 
Atividades do Espaço Saúde: terapia shiatsu, 
reflexologia podal, auriculoterapia. 
Documentário: exibição do vídeo “Retrato do 
Trabalho na UFRJ”. 
 
Dia 30/5, quarta-feira – campus da Praia 
Vermelha: Roda de Conversas sobre os seguintes temas: 
“Assédio moral”, com lançamento da cartilha produzida 
pelo Sintufrj, e “Conceito da Carreira”. 
• Agenda e plantão jurídico. 
• Projeto Esticando as Pernas, pelo 
Espaço Saúde Sintufrj. 
• Filiação. 
• Exibição do vídeo “Retrato do Trabalho na UFRJ”, 
produzido pelo Sintufrj. 
• Happy hour, com o Grupo Tá Ligado, no Sujinho. 
 
Dia 8/6, sexta-feira – pilotis da Reitoria: 
A partir das 14h, ato-show de lançamento do Comitê da 
Democracia com as seguintes atrações musicais: 
• Grupo Samba que Elas Querem; Xande de Pilares e 
Grupo Tá Ligado, que acompanhará os intérpretes dos 
sambas do Bloco da Democracia, da CUT-Rio.

Trabalho é tema 
de exposição e vídeo
Programa do Mês do Trabalhador envolve rodas de 
conversa sobre temas como assédio moral e carreira 

Inauguração da 
exposição será às 16h 
desta segunda-feira, 
dia 21, no hall do Centro 
de Tecnologia, logo 
após  o debate 
sobre carreira 
no CT,  marcado 
para as 14h
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