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DIA DE PARALISAÇÃO E LUTA
Abraço ao castelo. Construção centenária 

e expressão da arquitetura ibérica no Brasil, o 
castelo que abriga a sede da Fiocruz foi cenário 
da manifestação de servidores federais no Dia 
Nacional de Paralisação e Luta. O protesto con-

tra o governo e em defesa dos serviços públicos 
incorporou as bandeiras da defesa de direitos e 
da democracia num país que, em vários aspec-
tos, vive o estado de exceção – como à época da 
ditadura. 

Um ato-show para marcar 
a defesa dos direitos e da 
democracia que inspirou a 
exposição, o vídeo, debates 
e rodas de conversas 
realizados pelo Sintufrj.
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Sintufrj e Educação Física na final

No dia 12 de junho, os ti-
mes do Sintufrj e da Escola 
de Educação Física e Des-
portos (EEFD) entram em 
campo para disputar a fi nal 
do Torneio do Trabalhador 

Torneio do Trabalhador

de Futebol Society 2018, 
organizado pelo Sintufrj. 
Após o jogo, no campo do 
Clube dos Empregados da 
Petrobras (Cepe), haverá 
uma confraternização entre 

todas as equipes partici-
pantes da competição. 

As duas equipes con-
quistaram a vaga na terça-
-feira, 5 de junho. O Sintu-
frj, depois de um primeiro 

tempo no zero a zero, em-
placou três gols contra a 
equipe da Divisão de Se-
gurança (Diseg). Henrique, 
Jamil e José Ricardo mar-
caram. A Escola de Educa-

ção Física goleou a Biofísica 
por 7 a 0. Quatro gols de 
Thiago, um de Leandro e 
dois de Luciano. Três gols 
no primeiro tempo e quatro 
no segundo.

ESCOLA de Educação Física e Desportos e Biofísica SINTUFRJ e Divisão de Vigilância (Diseg)

Inscrição aberta para o VI Sintae
Até o dia 29 de junho, a Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) recebe ins-

crições para submissões de trabalho ao VI Seminário de Integração 
dos Técnicos-Administrativos da UFRJ (Sintae) pelo seguinte en-
dereço on-line: conferencias.ufrj.br/index.php/sintae/sintae2018. 
Contato: sintae@pr4.ufrj.br.

Obituário
No dia 20 de maio nos deixou o vigilante 

aposentado José Augusto (foto), aos 74 anos. O 
companheiro iniciou suas atividades na UFRJ 
em 1989, na Divisão de Vigilância (Diseg). Ele foi 
homenageado pela categoria na assembleia-ato 
no dia 23 de maio, com um minuto de silêncio.

Com pesar, também informamos o faleci-
mento da aposentada Rosa Alves Bravo, ocor-
rido em 25 de maio. Ela entrou na UFRJ em 
1961, e sua primeira lotação foi o Instituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG). Também trabalhou na Maternidade Es-
cola, Instituto de Psiquiatria, Instituto de Química e, por último, no 
Bandejão, onde permaneceu até se aposentar, em 1992. 

Fotos: Divulgação

Walter é o novo decano do CT
A comunidade univer-

sitária do Centro de Tecno-
logia (CT) foi às urnas na 
quinta-feira, 7, para eleger 
o novo decano. Com 55,5% 
dos votos, o professor Walter 
Suemitsu foi o eleito, contra 
44,5% dos votos dados a Fer-
nando Luiz Bastos Ribeiro, 
atual ocupante do cargo. 

A pleito contou com 65% 
dos votos dos docentes, 60% 
dos votos dos técnicos-ad-
ministrativos em educação e 
6% dos votos dos alunos. 

Os professores José de Santoro 
(IFCS) e Marcelo Corrêa e Castro (FE) 
disputam a decania do CFCH. A vo-

CFCH vai escolher decano
tação ocorre nos dias 18, 19 e 20 de 
junho. A apuração será no dia 21 de 
junho, na Praia Vermelha.
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Hora de lutar em defesa da democracia e de direitos  
Pauta de reivindicações das categorias do funcionalismo público federal foi protocolada no (MPOG) em fevereiro

O momento impõe como 
palavra de ordem para as 
lutas dos servidores públicos 
e dos trabalhadores em geral 
a defesa vigorosa da demo-
cracia. Mobilizar em defesa 
do Estado democrático de 
direito é também garantir 
conquistas econômicas e 
sociais. 

Por isso, a campanha 
salarial de 2018 dos téc-
nicos-administrativos em 
educação das instituições 
federais de ensino superior 
deve ter como eixo princi-
pal a defesa da democracia 
e de direitos. 

Pauta
Entre os pontos prin-

cipais da pauta estão: 
correção salarial com 
aplicação do índice de 
25,63% (Diesse); extensão 
do índice da Lei 13.464/17 
para todos os servidores 
federais; cumprimento 
dos acordos assinados 
em 2015 e, para a saúde 
complementar, o mínimo 
de 50% per capita para 
manutenção do plano de 
saúde dos servidores.

Além disso, revogação 
da EC 95/16, que congela 
por 20 anos os investimen-
tos em políticas públicas; 
revogação da reforma 
trabalhista e retirada da 
reforma da Previdência da 
pauta do Congresso.

Eixos centrais 
1 - Correção salarial com aplicação do índice de 25,63% (Dieese);
2 - Extensão do índice da Lei 13.464/17 para todos os servidores federais;
3 - Cumprimento de todos os acordos assinados em 2015;
4 - Aplicação do valor de, no mínimo, 50% per capita da União para a manutenção de plano de saúde 

dos servidores. 

Negociação e política salarial 
1 - Política salarial permanente com correção das distorções e reposição das perdas inflacionárias; 
2 - Pela retirada da proposta de reforma da Previdência (PEC 287/16) e revogação da reforma trabalhista;
3 - Pela retirada da MP 805/18 (aumenta a alíquota previdenciária e posterga reajustes);
4 - Data-base em 1º maio; 
5 - Direito irrestrito de greve e negociação coletiva no serviço público, com base na Convenção 151, da OIT;
6 - Pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e a Lei 156/2016;
7 - Paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas; 
8 - Isonomia de todos os benefícios entre os poderes; 
9 - Isonomia salarial entre os poderes; 
10 - Incorporação de todas as gratificações produtivistas. 

Previdência 
1 - Anulação da reforma da Previdência de 2003 e contra a PEC 287/16;
2 - Revogação do Funpresp e garantia de aposentadoria integral; 
3 - Fim da adesão automática ao Funpresp;
4 - Aprovação da PEC 555/06, que extingue a cobrança previdenciária dos aposentados;
5 - Aprovação da PEC 56/2014, que trata da aposentadoria por invalidez; 
6 - Extinção do fator previdenciário e da fórmula 90/100;
7 - Contar, no mínimo, em dobro, para redução de tempo de serviço, para efeito de aposentadoria, a 

periculosidade e insalubridade, sem necessidade de perícia técnica individual. 

Condições de trabalho e financiamento 
1 - Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o estado, sem prejuízo das promoções e progres-

sões na carreira e demais direitos trabalhistas. Pela revogação do Ofício MPOG 605/16-MP e garantia da 
manutenção do servidor na folha de pagamento.

2 - Retirada dos projetos do Congresso Nacional que atacam os direitos dos SPFs e aprovação imediata 
dos projetos de interesse dos SPFs;

3 - Fim da terceirização e de toda forma de precarização. Revogação da Lei 13 .429/17(terceirizações); 
4 - Fim da privatização no serviço público; 
5 - Criação de novas vagas para concurso público pelo RJU e reposição imediata de cargos vagos por 

exoneração, falecimento ou aposentadoria; 
6 - Revogação da lei de criação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e 

Organizações Sociais (OS); 
7 - Fim dos cortes no orçamento federal e ampliação do financiamento público para qualificação 

dos serviços e servidores públicos;
8 - Regulamentação da jornada de trabalho no serviço público, para o máximo de 30 horas semanais, 

sem redução de salário; 
9 - Garantir acessibilidade aos locais de trabalho no serviço público;
10 - Contra a exigência de controle de ponto por via eletrônica no serviço público; 
11 - Pelo cumprimento dos Termos de Acordo; 
12 - Garantia plena da licença-capacitação do servidor público.
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Defesa da educação pública e do 
Estado democrático de direito

No dia 30 de maio, o Fó-
rum Nacional Popular de 
Educação (FNPE) divulgou 
a Carta de Belo Horizonte, 
manifesto que sintetiza o 
plano de lutas da primeira 
Conferência Nacional Popu-
lar de Educação – “Conape 
2018 Lula Livre” –, realiza-
da entre os dias 24 e 26 de 
maio na capital mineira. A 
defesa da educação pública 
e o enfrentamento do con-
texto político atual estão no 
centro das deliberações.

“As propostas aprova-
das na Conape reforçam a 
defesa da educação pública, 
gratuita, laica e de qualida-
de como estratégia principal 
contra o golpe e o desmonte 
da educação como direito 
fundamental”, afi rmou o 
coordenador do Fórum Es-

tadual de Educação do Rio 
de Janeiro (FEERJ), André 
Jorge Marinho.

Plano de lutas 
Consta do plano de lu-

tas a exigência da revogação 
da Emenda Constitucional 
95/16, que limita investi-
mentos públicos na saúde, 
educação e em outras áreas 
de serviços essencias à popu-
lação, o fi m da Base Nacional 
Comum Curricular, regula-
mentação do ensino privado, 
valorização do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profi ssionais 
da Educação (Fundeb). 

Resistência 
O objetivo do plano de lutas 
“é traçar coletivamente os 

rumos da resistência, com 
o combate sem tréguas aos 
pesados retrocessos que o 
governo federal tem impin-
gido à educação e às áreas 
sociais”, diz a Carta de Belo 
Horizonte. Daí a importân-
cia da mobilização social em 
torno da democratização dos 
direitos e da defesa da edu-
cação, que tem uma pauta 
importante de lutas. “E hoje 
ganha centralidade diante da 
intensifi cação dos ataques 
diretos aos serviços públicos 
e de favorecimento da priva-
tização em todos os níveis e 
setores e consequente agra-
vamento da conjuntura”, 
destaca o texto.

Defesa da paridade 
O Sintufrj é uma das enti-
dades-membro da Conape, 

e, por recomendação da 
Fasubra, participou da con-
ferência estadual realizada 
em março, garantindo duas 
participações na conferência 
nacional. Representaram o 
Sindicato neste importante 
fórum as coordenadoras de 
Educação, Cultura e Forma-
ção Sindical Joana de Ange-
lis e Damires França. 

Na conferência estadual, 
Joana de Angelis incluiu na 
Carta do Rio de Janeiro, le-
vada à conferência nacional, 
a seguinte recomendação: 
“De acordo com o princípio 
da gestão democrática, na 
educação superior a parti-
cipação nos colegiados deli-
berativos e comissões deve 
ser paritária entre técnicos-
-administrativos, docentes e 
estudantes”.

Unidade popular 
A conferência nacional em 
Belo Horizonte reuniu as 
vozes da sociedade civil 
organizada, por meio dos 
movimentos sociais e das 
entidades educacionais, 
para a luta pela retomada 
da democracia no país e re-
afi rmação do compromisso 
com uma educação trans-
formadora.   

Participaram da Conape 
2.440 delegados de todo o 
país, que, em sua plená-
ria fi nal, questionaram a 
prisão do presidente Lula 
e reafi rmaram a luta pela 
educação, a qual não pode 
estar desatrelada daquela 
em defesa da restauração 
do Estado democrático de 
direito e a realização de 
eleições livres. 

COORDENADORAS do Sintufrj. Damires França e Joana de Angelis na manifestação durante a Conape

Foto: Divulgação
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DIA NACIONAL DE LUTA E PARALISAÇÃO

Fiocruz foi cenário da manifestação contra cortes e na defesa dos serviços públicos

Servidores protestam contra governo
Um abraço simbólico ao 

castelo mourisco que abriga a 
sede da Fiocruz marcou a mani-
festação contra os cortes na saúde 
e na educação públicas. O ato 
incorporou-se ao Dia Nacional 
de Paralisação e Luta na defesa 
dos serviços públicos, de direitos 
e da democracia, organizado por 
entidades dos servidores federais 
na quinta-feira, 7 de junho. 
Houve manifestações em outras 
cidades e em Brasília.

Um raio-x da situação de 
penúria da saúde pública e das 

instituições federais de ensino foi 
exposto por dirigentes e lideranças 
que se pronunciaram no ato coor-
denado pela Associação dos Servi-
dores da Fundação Oswaldo Cruz, 
às margens da Avenida Brasil, um 
pouco antes da marcha encerrada 
com o abraço ao castelo.

O tom da resistência foi dado 
pela diretora do Sintufrj Joana 
de Angelis. “Vamos continuar 
nas ruas, nas praças, o quanto 
for preciso, na resistência a este 
governo golpista, na resistência 
aos ataques e aos cortes de verbas 

ENTREVISTA

FUP faz balanço da greve de 72 horas
Paulo Sérgio Cardoso da Silva, diretor da Federação Única dos Petroleiros

Caminhoneiros
“Nós não entramos surfando 
na greve dos caminhoneiros. 
Tínhamos receio do que poderia 
acontecer se virasse um caos 
no país e não queríamos entrar 
(em greve) sem um mínimo de 
projeção no futuro. Mas achamos 
também que poderíamos passar 
para a sociedade uma pauta que 
defendemos há muito tempo, uma 
pauta pelo Brasil, em que uma 
das premissas é parar o plano 
de desinvestimento para que a 
Petrobras alçasse o papel estra-
tégico de engrenagem motriz do 
desenvolvimento nacional, como 
foi entre 2012 e 2014. A greve foi 
positiva porque trouxe à tona a 
pauta de que temos que mudar 
a política de preços atrelada ao 
valor do petróleo internacional 
e ao dólar.”

Pedro Parente 
“Não se pode dizer que derru-
bamos o Parente. Mas a gente 
ajudou a empurrá-lo. Ajudamos 
os caminhoneiros, de uma forma 
mais técnica, a mostrar para a 

sociedade que tem muita coisa errada na política 
de preços da Petrobras, e que o povo não pode 
pagar por isso. Ele caiu porque o governo, em ano 
de eleição, não poderia deixar isso virar um 2013, 
e agiu rápido.”

Ivan Monteiro  
“Ivan Monteiro, o novo presidente da Petrobras, é 
responsável por todos os projetos de desinvestimento 

de desinvestimento e, consequen-
tente, fazer com que a empresa 
seja vitalizada e se volte a favor 
da sociedade.”

Lição
“Começou como um lockout, 
mas quando as grandes em-
presas atingiram seu objetivo 
(como o recuo do preço do 
diesel e o desconto no pedágio 
do eixo suspenso), quise-
ram retirar seus caminhões, 
mas o movimento autônomo 
manteve a paralisação. O 
movimento teve um papel na 
história, mandou um recado 
para a sociedade, e tirou um 
dos abutres da nossa empresa. 
Não podemos tirar o mérito dos 
caminhoneiros.

Mas temos que investir em 
comunicação, trazer a socieda-
de para nosso lado, apresentar 
uma pauta comum e continuar 
essa luta. Vamos mostrar para 
as pessoas que a Petrobras tem 
que servir ao povo brasileiro, 
porque ela foi criada em 1953 
para isso.”

da empresa. É um cara do mercado. Talvez não 
tenha prometido nada ao mercado como Parente 
prometeu e não vai se sentir tão pressionado quanto 
ele, que foi a público dizer várias vezes que a política 
de preços (da estatal) era intocável.”

Próximos passos
“Estamos realizando seminários, conversando 
com os trabalhadores. O objetivo é travar o plano 

que aviltam os direitos de todos 
nós”, disse. “São os cortes na 
saúde, na educação e nos direi-
tos sociais”. 

A presidente da Fiocruz, 
Nísia Trindade, presente à ma-
nifestação, lamentou o corte de 
verbas que está comprometendo 
os programas da instituição, 
uma das mais importantes da 
área de saúde pública no país. 
O discurso de Nísia abordou as 
desigualdades sociais no país e 
a necessidade de se defender as 
políticas públicas. MOBILIZADOS. Ygor Alves, da Fasubra, fala no ato na Fiocruz

RESISTÊNCIA. A greve dos petroleiros fez pressão para reduzir o preço do combustível

Foto: Renan Silva

 

         



 

Jornal do Sintufrj

EUA tentaram influenciar sindicatos
Imperialismo combateu modelo sindical no país, mas não conseguiu infl uenciar entidades mais fortes

Não foi só na política 
macro que os Estados Uni-
dos intervieram no Brasil na 
época da ditadura civil-mili-
tar. O país do Tio Sam tam-
bém atuou nas relações de 
trabalho e no sindicalismo 
brasileiro entre os anos de 
1960 e 1970, conforme reve-
la a pesquisa realizada pela 
historiadora Larissa Côrrea, 
da PUC-Rio, com base em 
documentos ofi ciais, relatos 
de viagens, cartas, entrevis-
tas, arquivos diplomáticos 
norte-americanos, entre ou-
tras fontes.   

Larissa apresentou o 
resultado do seu trabalho 
na palestra intitulada “Re-
lações sindicais Brasil-Es-
tados Unidos na ditadura 
militar”, no dia 11 de maio, 
evento que fez parte do ciclo 
Trabalho, Memórias, Mo-
vimentos promovido pelo 
Colégio Brasileiro de Altos 
Estudos da UFRJ (CBAE), 
que funciona na antiga Casa 
do Estudante Universitário 
(CEU), na Praia do Flamen-
go. A plateia era formada em 
sua maioria por estudantes 
de pós-graduação em ciên-
cias sociais. 

Segundo a historiadora, 
diferentemente do modelo 
sindical corporativista pre-
dominante no Brasil, nos 
Estados Unidos prevalecia 
na época o contratualismo. 
Para os norte-americanos, 

O essencial da 
CLT de Vargas 
sobrevive às 
investidas dos 
americanos, 
mas os militares 
a utilizam para 
controlar os 
sindicatos 

o corporativismo associava-
-se ao comunismo e devia 
ser combatido. E foi por isso 
que os governos americanos 
se aliaram aos governos di-
tatoriais brasileiros em ações 
voltadas para a difusão do 
ideário contratualista.  

Uma das questões pes-
quisadas por Larissa foi no 
sentido de compreender os 
motivos que levaram o re-
gime militar, mesmo no pe-
ríodo de maior alinhamento 
com os interesses dos Esta-
dos Unidos, a não adotar o 
modelo contratualista de 
regulamentação trabalhista 
norte-americano. Para tan-
to, foram analisadas as re-
lações entre os sindicalistas 
brasileiros e norte-america-
nos por meio das atividades 
educacionais conduzidas pelo 
Instituto Americano para o 
Desenvolvimento do Sindi-
calismo Livre (Iadesil) e pelo 
Instituto Cultural do Traba-
lho (ICT), entidades fi nancia-
das pelo governo dos Estados 
Unidos, pela maior central 
sindical dos EUA – a AFL-
-CIO –, e por grandes corpo-
rações norte-americanas.

O Iadesil atuava em di-
versas frentes (cursos, pa-
lestras, intercâmbios etc.) 
no Brasil, com o objetivo 
de formar novas lideranças 
capazes de implantar e de-
senvolver o modelo sindical 
norte-americano no país, 

um sindicalismo indepen-
dente do Estado. “As ativi-
dades eram realizadas com 
o apoio dos setores mais an-
ticomunistas e conservado-
res do movimento sindical 
brasileiro”, relata. 

A ações eram voltadas 
para o desenvolvimento de 
projetos sociais e educativos 
na área do mundo do traba-
lho, incluindo programas de 
intercâmbio para os Esta-
dos Unidos. Eram estraté-
gias, segundo Larissa, para 
implantação do chamado 
sindicalismo “livre e demo-
crático” e a contenção do co-
munismo no Brasil. 

 “O sindicalismo norte-
-americano não conseguiu 
entrar e infl uenciar os sindi-
catos maiores e mais fortes, 

como, por exemplo, os de 
metalúrgicos de São Paulo. 
Sua participação foi nos sin-
dicatos com pouco infl uência 
sindical. Mas mesmo naque-
les em que conseguiram che-
gar, foi para proporcionar 
melhorias estruturais, como 
construção de sedes e clubes 
recreativos. Tudo muito vin-
culado aos recursos do Pro-
grama Aliança para o Pro-
gresso”, observa Larissa

Ela conta que, apesar de 
centenas de viagens subsi-
diadas e do deslumbramento 
com a América, os sindicalis-
tas brasileiros constataram 
desvantagens nos direitos dos 
trabalhadores americanos. 

A pesquisa expõe tam-
bém as contradições, bem 
como os limites e os de-
safi os da política sindical 
internacional da AFL-CIO 
diante dos interesses políti-
cos e econômicos do regime 
militar. Embora os milita-
res brasileiros estivessem 
alinhados com os Estados 
Unidos, a política trabalhis-
ta implantada no pós-64 
gerou perda de direitos aos 
trabalhadores, mas preser-
vou aspectos essenciais da 
era Vargas, materializada 
na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e na Justiça 
do Trabalho. 

Paralelamente, aponta a 
historiadora, apesar de ter 
sido preservada durante a 

“Falamos do Iadesil, e hoje 
sabemos que tem grupos 
como o MBL que têm 
recebido financiamento 
estrangeiro”, constata a 
historiadora.
Larissa Corrêa
 
A pesquisa da professora deu 
origem ao livro “Disseram 
que voltei americanizado 
– Relações sindicais Brasil-
Estados Unidos na ditadura 
militar”, publicado pela 
Editora da Unicamp em .

ditadura, a CLT era utiliza-
da pelos governantes mili-
tares como mecanismo de 
controle de desmobilização 
do movimento sindical bra-
sileiro. Larissa diz também 
que as propostas de mudan-
ças envolvendo a reforma 
trabalhista, a CLT e a pró-
pria Justiça do Trabalho sob 
a justifi cativa de entraves à 
“modernização” remetem a 
questões que não são novas. 
Estiveram em pauta durante 
a ditadura e no governo Fer-
nando Henrique. 
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Centrais marcam Dia Nacional 
de Luta só para agosto

Entidades lançaram uma agenda de luta da classe trabalhadora com propostas para uma alternativa desenvolvimentista para o Brasil

Com os gritos de guerra 
"Trabalhador unido jamais será 
vencido” e “Lula livre”, o Fórum 
das sete Centrais Sindicais  CUT, 
CSB, CTB, Força Sindical, Intersin-
dical, Nova Central e UGT definiu 
10 de agosto como Dia Nacional 
de Luta, com atos e paralisações 
em todo o país. , 

A data foi divulgada na quarta-
-feira, 6, no Sindicato dos Quími-
cos de São Paulo, no lançamento 
oficial da Agenda Prioritária da 
Classe Trabalhadora, documento 

OPINIÃO

A indiferença do povo em relação à Copa do Mundo é um recado das ruas 
de que as preocupações com a situação econômica e social do país estão 
prevalecendo sobre o interesse pelo torneio, ao contrário do que acontecia 
em anos anteriores. É louvável a atitude madura e responsável das centrais 
sindicais em se unirem para produzir uma agenda socioeconômica para o 
Brasil tendo como base as prioridades da classe trabalhadora. Mas esperar a 

Copa do Mundo e greve geral 
Copa do Mundo acabar para convocarmos a população para uma mobilização 
nacional é atrasar o movimento. E mais: a gravidade do momento impõe uma 
ação mais rigorosa. O apoio da população à greve dos caminhoneiros, mesmo 
sofrendo com o desasbastecimento, atesta que a paciência dos trabalhadores 
com este estado de coisa já esgotou-se. Portanto, a conjuntura exige caminhos 
políticos mais contundentes. É hora de organizarmos uma greve geral! 

que lista 22 propostas para o de-
senvolvimento do Brasil, com foco 
na pauta da classe trabalhadora.

A Agenda será entregue a 
parlamentares e candidatos às 
eleições de 2018.

Defesa da democracia
A  Agenda defende a democracia 
e soberania nacional. Embora 
ela não determine apoio oficial 
a nenhum político ou candidato 
à Presidência da República, o 
grito “Lula livre” tomou conta do 

auditório lotado do Sindicato dos 
Químicos por diversos momentos.
A definição das propostas contou 
com a coordenação técnica do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) e todas elas foram 
discutidas e construídas com uni-
dade do movimento sindical para 
o crescimento e desenvolvimento 
do país. 

Propostas
Criar políticas, programas e 

ações imediatas para enfrentar 
o desemprego e o subemprego 
crescentes, revogar a Emenda 
Constitucional 95/2016, que 
congela os investimentos públicos 
por 20 anos, renovar a política de 
valorização do salário mínimo, 
revogar todos os aspectos negativos 
apontados pelos trabalhadores 
da reforma trabalhista e da 
terceirização, que precarizam os 
contratos e condições de trabalho, 
assegurar o direito e o acesso ao 
Sistema Público de Seguridade e 

Previdência Social são algumas 
das 22 propostas da CUT e demais 
centrais para o desenvolvimento 
do Brasil.

 “Nós, das centrais sindicais, 
estamos apresentando uma pro-
posta de desenvolvimento para 
o Brasil que fala da retomada da 
geração de empregos, do cresci-
mento econômico, da dignidade 
do trabalhador, da participação do 
Estado, entre outras”, discursou 
o presidente nacional da CUT, 
Vagner Freitas.

ROSANE FERNANDES, secretária adjunta da CUT, ao lado de Vagner Freitas, presidente da maior central sindical do país

Foto: CUT
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Museu Nacional comemora 200 anos 
Bicentenário é marcado com medalha e novas exposições  

A mais antiga ins-
tituição científica do país 
celebrou seus 200 anos no dia 
6 de junho com um olhar para 
o futuro, conforme registrou 
o paleontólogo Alexander 
Kellner, diretor da casa, que 
tem como desafio resgatar a 
importância do museu para a 
sociedade brasileira: “Temos 
de pensar essa instituição para 
além dos 200 anos”. 

A cerimônia comemorativa 
realizada na tarde de quarta-
-feira foi concorrida, teve a 
presença do reitor Roberto 
Leher e de outras personalida-
des acadêmicas da UFRJ, além 
dos integrantes da comunidade  
do museu. Também estavam 
presentes representantes de pa-
trocinadores como a Petrobras 
e o BNDES. Foi uma festa cheia 
de simbolismos. A começar pelo 
local de sua realização: a sala 
que abriga o esqueleto de 13 
metros da baleia jubarte e que 
estava fechada há 20 anos. 

Fotos: Renan Silva

A história do museu foi con-
tada pelo diretor e ilustrada 
com atores representando a 
família real. O lançamento de 
uma medalha comemorativa 
produzida pela Casa da Moeda 
e concebida por profissionais 
da Escola de Belas Artes mar-
cou a data. Foram também 
inauguradas duas exposições: 
“Expedição Coral 1865-2018” 
e “Celacanto –  A mais incrível 
história de pescador”. Ex-
-diretores que fizeram parte da 
história do museu, como Luiz 
Fernando Dias Duarte, Sérgio 
Alex Azevedo e Cláudia Carva-
lho, foram homenageados com 
uma placa. 

Alexander Kellner apre-
sentou ao público os novos 
projetos que serão viabilizados 
com patrocínio externo, como 
a produção e montagem da 
exposição de mineralogia, 
que será custeada pela Vale, e 
o contrato com o BNDES para 
expansão do museu e recupe-

ração dos antigos aposentos do 
imperador D. Pedro II. 

A cerimônia foi encerrada 
com a exibição de um vídeo 
com depoimentos de pessoas 
(professores e técnicos-ad-
ministrativos) que fizeram e 
ainda fazem parte da história 
da instituição.

Dificuldades 
Apesar de ser considerado um dos maiores museus de história 
natural e de antropologia da América Latina, o Museu Nacional 
da UFRJ sofre há anos com a falta de recursos. Quem vê o palácio 
de fora verifica que ele está renovado pela recente reforma que res-
gatou o original bege amarelado à fachada. Mas do lado de dentro  
constata-se a falta de verbas que contribui para a existência de 
goteiras, paredes descascadas, rebocos sob o risco de cair e cupins. 

O reitor Roberto Leher, em seu discurso, frisou que a falta de 
investimento é fruto do “irracionalismo que está inviabilizando 
a existência das instituições”. Mas a tenacidade de sua comuni-
dade fala mais alto. Como disse o técnico-administrativo Sérgio 
Nascimento no vídeo: “A maioria de nós ama o museu”. (mais 
Museu Nacional no site e nos perfil do Sintufrj no Facebook)

PEDAÇO DE HISTÓRIA. 
A portentosa fachada do 
prédio do Museu Nacional se 
destaca na paisagem. Acima, 
o reitor Roberto Leher e 
estafe acompanha os eventos 
da solenidade organizada 
para marcar o bicentenário 
da mais antiga instituição 
científica do país
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