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Data-base em jogo

CELEBRAÇÃO

Ô trem 
bão, sô!

Futebol foi destaque 
na agenda dos 
trabalhadores 

Ato-show fortalece defesa de direitos e da democracia 

A Coordenação e o Depar-
tamento de Aposentados 
e Pensionistas decidiram 
transformar o Espaço Cul-
tural em um grande arraiá. 
Festejo junino será no dia 
20, às 10h.

Jornal do Sintufrj
A SERVIÇO DA CATEGORIA
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Jornal do Sintufrj

20 de junho
Dia de paralisação e vigília na Praia Vermelha a partir das 11h

EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, PELA REVOGAÇÃO DA EC 95
DATA-BASE JÁ PARA TODO FUNCIONALISMO!

O Supremo Tribunal Federal, em Bra-
sília, decide nesta quarta-feira, 20 de 
junho, sobre a data-base dos servidores 
públicos. Aqui na UFRJ, vamos paralisar 
nossas atividades. A partir das 11h, ini-
ciamos com uma panfl etagem a vigília na 
Praia Vermelha que vai acompanhar os 

votos dos ministros no tribunal. 
A data-base é uma reivindicação histó-

rica dos servidores. Por não a termos, os 
governos decidem a seu bel-prazer quan-
do vamos ter aumento.  Mobilizações es-
tão previstas em várias instituições país 
afora, uma vez que a Fasubra indicou o 

APOSENTADOS

Foto: Renan Silva

20 de junho como Dia Nacional de Para-
lisação. Há mobilizações em Brasília nos 
dias 19 e 20. A força da mobilização pela 
data-base deve se desdobrar numa cam-
panha salarial forte. Para defendermos 
nossos direitos e a democracia, é funda-
mental a sua participação.
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 Foi dada a lar-
gada para a sexta edição do 
projeto Saúde na Medida 
Certa com o encontro de 
ambientação, que reuniu, no 
Espaço Cultural do Sintufrj, 
no dia 13 de junho, cerca 
de 30 servidores docentes e 
técnicos-administrativos. 

O projeto, desenvolvido 
em conjunto pelo Espaço 
Saúde Sintufrj e pelo Insti-
tuto de Nutrição Josué de 
Castro (INJC) e com início 
das atividades no dia 9 de 
julho, terá duração de qua-
tro meses. O encerramento 
e a premiação serão no 5 de 
dezembro. 

O acolhimento dos novos 
participantes foi feito pelas 
coordenadoras do projeto 
(três estavam presentes) Va-
nessa Chaia, Maísa Martins, 
nutricionistas do Laborató-
rio de Avaliação Nutricional 
(Lanutri), do INJC, e Carla 
Nascimento, coordenadora 
pedagógica e responsável 
técnica pelo Espaço Saúde 
Sintufrj. Foi um momento 
de integração entre os parti-
cipantes (inscreveram-se 47 
pessoas e  30 foram sortea-
das) e de apresentação das 
etapas e objetivos do proje-
to. 

Uma nova vida 
Vanessa explicou que o pú-
blico-alvo são servidores da 
UFRJ docentes e técnicos-
-administrativos dispostos 
a realizar mudanças no es-
tilo de vida e a participar 
das atividades propostas. 
O principal objetivo é pro-

Começa a 6ª edição do 
Saúde na Medida Certa

mover hábitos alimentares 
saudáveis e combater o se-
dentarismo.

Os participantes fo-
ram divididos em quatro 
equipes e terão acompa-
nhamento nutricional (em 
consultas individuais), pro-
grama de exercícios físicos 
e atividades para estimular 
a adesão, com orientação 
dos profi ssionais do Espaço 
Saúde Sintufrj. 

Ao longo dos meses, os 
participantes somarão pon-
tos de acordo com a evolu-
ção individual e em equi-
pe: com base nos critérios 
relativos à nutrição, como 
mudança de hábitos ali-
mentares, participação nas 
ofi cinas culinárias e rodas 
de conversa; e nos relativos 
às atividades desenvolvidas 
no Espaço Saúde, como a 
prática de atividades físicas 

e participação no “Desafi o 
Saúde”, que consiste em ca-
minhada ou corrida abertas 
à comunidade, no campus 
Fundão. Serão também 
levados em consideração 
os resultados de perda de 
peso, redução de gordura 
e do perímetro da cintura, 
e mudança no perfi l lipí-
dico. Serão premiados os 
três primeiros colocados e a 
equipe vencedora.

Estímulo importante  
Dois ex-participantes do 
projeto compartilharam 
experiências com os recém-
-chegados: Aline Soares, 
técnica-administrativa da 
Faculdade de Farmácia que 
fez parte do Saúde na Me-
dida Certa em 2017, con-
quistando o segundo lugar 
e Bruno Dutra, lotado no 
gabinete do reitor e partici-

pante da edição de 2016. 
Para Aline, “foi uma 

oportunidade única ser 
acompanhada por profi s-
sionais supercompetentes 
que motivam a superação 
das difi culdades”.

Bruno garante que con-
seguiu superar as difi culda-
des de emagrecer e deixar 
o sedentarismo de lado: 
“Consegui com a ajuda da 
equipe”. Disse que perdeu 
10 quilos e ganhou novos 
hábitos, e fez questão de 
destacar os novos amigos 
que fez durante os meses de 
atividades conjuntas, “num 
ambiente acolhedor e agra-
dável”. 

Boas-vindas
Entre os sorteados estão 
as coordenadoras do Sin-
tufrj Delma Dutra e Mari-
sa Araujo. Elas deram as 

boas-vindas da direção aos 
participantes da sexta edi-
ção do Saúde na Medida 
Certa. Delma espera con-
tribuir para que o grupo 
permaneça unido até o fi m 
do projeto; Marisa adian-
tou que o Sindicato estuda 
a possibilidade de organizar 
um grupo na Praia Verme-
lha. O evento foi encerrado 
com uma animada aula de 
ritmos. 

Grupo dos ex-partici-
pantes – Os que partici-
param do projeto em anos 
anteriores foram sorteados 
durante o evento para for-
mar um grupo de até 30 
pessoas, as quais terão à 
disposição aconselhamen-
to nutricional, atividades 
coletivas motivacionais e 
estímulo à prática de ativi-
dades físicas.  

DESAFIO. Até o fim do ano, esta galera vai mostrar que a força de vontade vence o sedentarismo. O verão que os aguarde!  

Foto: Renan Silva
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STF julga data-base dos servidores 
Sindicato convoca paralisação e vigília para acompanhar sessão do tribunal que vai decidir sobre o assunto

Foto: Renan Silva

Esta foi a principal deci-
são da assembleia da cate-
goria realizada na terça-fei-
ra, 12, às 10h, no auditório 
Samira Mesquita (Fundão).  
Porque no dia 20, quarta-
-feira, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) vai julgar 
uma histórica reivindicação 
da categoria: a data-base. 
Esse dia pode marcar um 
capítulo importante da nos-
sa história de lutas, além 
de ser um desdobramento 
da campanha salarial dos 
servidores públicos federais 
(SPFs).  

Paralisação e vigília
Vamos parar na quarta-fei-
ra, 20, mas não vamos fi car 
em casa. Os trabalhadores 
da UFRJ têm que mostrar 
a sua força de mobilização 
se reunindo em vigília no 
campus da Praia Verme-
lha, a partir das 11h. Com-
panheiras e companheiros, 

Para que todos enten-
dam o que vai ocorrer no 
dia 20 de junho: nessa data, 
está previsto que o STF re-
tomará o julgamento da 
data-base dos servidores 
públicos, suspenso desde 
2014 por um pedido de vis-
tas do ministro Dias Toff oli. 

A retomada da vota-
ção pelo Pleno do Tribunal 
ocorre numa data emble-
mática, exatamente 20 
anos depois do reconhe-
cimento do direito à data- 

temos que nos unir para ga-
rantir essa conquista.  

A mobilização é nacio-
nal e está sendo convocada 
pela Fasubra e demais en-
tidades representativas do 
funcionalismo público fe-
deral, mas a decisão do STF 
contemplará as três esferas 
de poder (federal, estadual 
e municipal). A pressão das 
bases é que determinará se 
sairemos vitoriosos ou não 
desta votação no Judiciário. 

Mais deliberações   
A assembleia também ele-
geu os sete delegados de 
base à plenária nacional da 
Fasubra nos dias 15 e 16. 
Eles foram os porta-vozes 
das seguintes deliberações 
da categoria: retomada da 
luta pela aposentadoria es-
pecial; defesa do SUS e do 
projeto da Fasubra sobre 
HUs; revogação da Emen-
da Constitucional 95, que 

congela investimentos pú-
blicos por 20 anos; e recu-
peração da discussão em 
torno do projeto Universi-
dade Cidadã.   

Supremo retomará julgamento de 2014
-base, materializado com a 
promulgação da Emenda 
Constitucional 19 (Reforma 
Administrativa), em 4 de 
junho de 1998, que trouxe 
redação expressa garantindo 
o direito à revisão anual dos 
salários, que vem sendo sis-
tematicamente desrespeita-
do pelos sucessivos governos 
desde então. 

Passo a passo
Em 2011, Marco Aurélio 
Mello, então ministro rela-

tor da proposição, votou a 
favor do direito à data-base, 
seguido de Cármen Lúcia e 
Luiz Fux. Entretanto, Luiz 
Roberto Barroso, Teori Za-
vascki (hoje sucedido por 
Alexandre de Moraes, que 
não poderá votar), Rosa 
Weber e Gilmar Mendes fo-
ram contrários. 

A decisão, agora, será 
pelos votos dos ministros 
Edson Fachin, Ricardo 
Lewandowski e Celso de 
Mello.  

Atividades em Brasí-
lia – A assembleia aprovou, 
ainda, que os delegados que 
pudessem permanecer em 
Brasília acatassem a orien-

tação da Fasubra para par-
ticipar das mobilizações 
conjuntas no dia 19, às 14h, 
no MPDG, e às 17h, em 
frente ao STF.

ASSEMBLEIA. Técnicos-administrativos 
da UFRJ farão paralisação para 
pressionar o STF

Para que todos enten-
dam o que vai ocorrer no 
dia 20 de junho: nessa data, 
está previsto que o STF re-
tomará o julgamento da 
data-base dos servidores 
públicos, suspenso desde 
2014 por um pedido de vis-
tas do ministro Dias Toff oli. 

A retomada da vota-
ção pelo Pleno do Tribunal 
ocorre numa data emble-
mática, exatamente 20 
anos depois do reconhe-
cimento do direito à data- 

Supremo retomará julgamento de 2014
-base, materializado com a 
promulgação da Emenda 
Constitucional 19 (Reforma 
Administrativa), em 4 de 
junho de 1998, que trouxe 
redação expressa garantindo 
o direito à revisão anual dos 
salários, que vem sendo sis-
tematicamente desrespeita-
do pelos sucessivos governos 
desde então. 

Passo a passo
Em 2011, Marco Aurélio 
Mello, então ministro rela-

tor da proposição, votou a 
favor do direito à data-base, 
seguido de Cármen Lúcia e 
Luiz Fux. Entretanto, Luiz 
Roberto Barroso, Teori Za-
vascki (hoje sucedido por 
Alexandre de Moraes, que 
não poderá votar), Rosa 
Weber e Gilmar Mendes fo-
ram contrários. 

A decisão, agora, será 
pelos votos dos ministros 
Edson Fachin, Ricardo 
Lewandowski e Celso de 
Mello.  

Foto: Renan Silva
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. Categoria deflagra greve, e um dos itens da pauta de reivindicações era a data-base  

Data-base é bandeira histórica dos servidores
Um direito garantido pela Constituição de 1988, mas até hoje não respeitado  

A data-base é uma ban-
deira histórica e pauta de 
muitas greves da categoria 
e de campanhas unifi cadas 
dos servidores públicos fede-
rais há mais de duas décadas.

Documento de 2007 so-
bre a história da Fasubra 
(fundada em 1978) registra 
que a centralidade da luta 
da entidade possui, por pre-
liminar, a defesa dos servi-
ços públicos de qualidade, 
com compromisso social, 
destacando-se a educação e 
a saúde, mas também, entre 
as reivindicações históricas, 
está a instituição da negocia-
ção coletiva e a data-base no 
serviço público.

A lei que assegurava rea-
juste e anualidade foi respei-

tada até 1995, com data-base 
em janeiro. Porém, com o 
neoliberalismo da era FHC 
(1995 a 2002) e sua Reforma 
Administrativa, muitos direi-
tos foram negados ao funciona-
lismo. Por oito anos a categoria 
amargou a falta de reajustes e 
reposição de perdas. 

Essa antiga reivindicação 
faz parte da regulamentação 
da Convenção 151 da Organi-
zação Internacional do Tra-
balho – OIT e, na ausência 
da revisão geral determinada 
pela Constituição, a indig-
nação da categoria tem mo-
vido grandes greves, como a 
de 2012, que mobilizou, se-
gundo reconheceu a própria 
imprensa burguesa, cerca de 
450 mil servidores no país e 

que tinha entre suas princi-
pais pautas a data-base. 

Nesse ano, o então secre-
tário de Relações do Trabalho 
do Ministério do Planejamen-
to, Desenvolvimento e Gestão 
(MP), Sérgio Mendonça, ad-
mitiu a possibilidade de os 
servidores federais virem a 
obter uma data-base para re-
ajustes salariais anuais. Mas 
isso não foi adiante.

Reivindicação se repete  
Mais greves e paralisações se 
sucederam nos anos seguin-
tes. No início de 2018, os 
servidores públicos federais 
chamaram paralisações uni-
fi cadas contra os ataques do 
governo e pela data-base. A 
campanha salarial dos  servi-

dores públicos federais deste 
ano, lançada em fevereiro, 
tem na pauta protocolada no 
MP pelo Fórum das Entida-
des Nacionais dos Servidores 
Federais (Fonasefe), do qual 
a Fasubra faz parte, o estabe-
lecimento de data-base em 
1º de maio.

Projeto no Senado
Uma ideia legislativa (pro-
posta de projeto) foi apre-
sentada no site do Senado há 
quatro anos: a instituição de 
correção automática anual 
dos servidores públicos fe-
derais e a data-base da cate-
goria. O argumento  era que 
quase todo ano os servidores 
públicos federais são obriga-
dos a entrar em greve para 

tentar fazer com que seus 
empregadores os recebam 
e negociem melhores con-
dições de trabalho, além de 
solicitar que seus salários se-
jam corrigidos com base na 
infl ação do período.

A ideia foi transformada 
em sugestão. Em 2018, a Co-
missão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa – 
CDH, do Senado, aprovou-a 
como Sugestão Legislativa 
nº 1/2018, que propõe o 
cumprimento do artigo 37 da 
Constituição para a garantia 
da data-base aos servidores 
públicos.

A Sugestão passa agora a 
tramitar como projeto de lei, 
que obriga o reajuste anual 
dos salários dos servidores.

Foto: Arquivo Sintufrj



 

5EDIÇÃO No 1249 – 18 A 24 DE JUNHO DE 2018
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjINSALUBRIDADE

Sintufrj começa a mapear os ambientes de trabalho 
Para garantir pagamento do adicional e condições adequadas dos setores 

O Sintufrj iniciou o ma-
peamento dos ambientes 
de trabalho pelas bibliote-
cas. A primeira reunião foi 
realizada na terça-feira, 
12, na sala do auditório 
Hélio Fraga, com os bi-
bliotecários do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), 
do Núcleo de Tecnologia 
Educacional para a Saúde 
(Nutes) e da Faculdade de 
Farmácia. 

A dinâmica da análise 
foi explicada pelo enge-
nheiro de segurança do 
trabalho Renzo Verreschi 
e pelo técnico de segu-
rança do trabalho Rafael 
Borher, profissionais da 
empresa contratada pelo 
Sintufrj para elaboração 
dos laudos de insalubrida-
de. Da análise, constarão a 
avaliação dos formulários 
individuais preenchidos 
pelos trabalhadores e o 
resultado da visita técnica 
aos ambientes de trabalho.
Motivação – O objetivo 
do Sintufrj é defender o 

recebimento do adicional 
de insalubridade a quem 
tem direito e promover a 
melhoria dos ambientes 
de trabalho. 

“Resolvemos fazer esse 
mapeamento por enten-
dermos que a Coordena-
ção de Políticas do Tra-
balhador (CPST) não tem 
condições de realizar esse 
trabalho. Além disso, o 
direito ao recebimento do 
adicional de insalubridade 
é uma luta antiga dos tra-
balhadores, e esta direção 
abraçou essa reivindica-
ção”, explicou Gerly. 

Segundo a dirigente, a 
expectativa é que essa ini-
ciativa do Sintufrj impul-
sione um movimento na-
cional para restabelecer a 
luta em relação à saúde e à 
segurança do trabalhador. 
Participaram também da 
reunião as coordenadoras 
Ivânia de Jesus e Dulci-
neia Barcellos.
Colaboração é essencial 
– Para que esse trabalho 

sindical dê certo, é necessá-
ria a colaboração dos traba-
lhadores em todas as etapas, 
incluindo o  preenchimento 
correto dos formulários. 
“Não é a função que irá de-
fi nir a insalubridade, mas as 
atividades realizadas pelos 

funcionários”, alertou Gerly.    
Importância das Cissps 
– A importância das Comis-
sões Internas de Saúde do 
Servidor Público (Cissps) 
também foi explicada na 
reunião. “Com a Cissp, vo-
cês podem cobrar a realiza-

Campanha nacional “por direitos, empregos e pelo Brasil”
Categoria que reúne 485 mil trabalhadores sabe que a defesa de uma vida melhor para o 

país vai além de um acordo digno: é preciso enfrentar e vencer o golpe que humilha o Brasil
A campanha nacional 

dos bancários começou no 
dia 13, depois de uma jor-
nada de preparação que en-
volveu debates regionais nos 
estados e uma conferência 
nacional unifi cada, com 627 
delegados representantes 
de trabalhadores de ban-
cos públicos e privados, e a 
entrega da pauta de reivin-
dicações pelo Comando Na-
cional da categoria à Fede-
ração Nacional dos Bancos 
(Fenaban). 

O reajuste reivindicado 

pela categoria inclui a repo-
sição da infl ação dos últimos 
12 meses acrescida de au-
mento real de 5%, com base  
na elevada rentabilidade do 
setor. A mesma valorização 
deve ser aplicada à participa-
ção nos lucros ou resultados 
(PLR). E não é para menos.

Os cinco maiores bancos 
do país – que concentram 
mais de 80% dos trabalha-
dores e das operações do 
sistema bancário – alcança-
ram lucros de R$ 77 bilhões 
no ano passado, um aumen-

to de 33% em relação ao 
ano anterior, mesmo com a 
equipe econômica da dupla 
Temer-Meirelles afundando 
o país numa crise sem pre-
cedentes. Este ano, o siste-
ma bancário começou como 
iniciou no anterior: com lu-
cros de quase R$ 21 bilhões 
de janeiro a março (20% 
mais que em  igual período 
de 2017).

Interessa a todos  
O papel das empresas pú-
blicas torna a campanha 

dos bancários estratégica 
também para os demais tra-
balhadores brasileiros. Isso 
porque parte dessa luta pas-
sa pelas eleições de outubro. 
Os bancários não decidiram 
apoiar um nome para a elei-
ção presidencial. Mas reafi r-
maram a defesa do direito 
de o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, “preso po-
lítico e sem prova de crime”, 
se candidatar. 

 “É preciso restaurar a 
democracia. Não basta ele-
ger presidente e governado-

res progressistas e manter 
uma maioria conservadora, 
golpista no Senado, na Câ-
mara dos Deputados e nas 
Assembleias Legislativas. A 
disputa por um Brasil sobe-
rano, que respeite a Cons-
tituição e que olhe para o 
conjunto da sociedade, pas-
sa pela eleição de parlamen-
tares comprometidos com 
os interesses nacionais e dos 
trabalhadores”, afi rma Ju-
vandia Moreira, da Contraf-
-CUT.

Com CUT Nacional

ção de exames periódicos 
e a compra de equipamen-
tos de segurança, como 
também denunciar as más 
condições de trabalho, sem 
depender da mediação do 
Sindicato”, orientou a coor-
denadora.   

BANCÁRIOS

Foto: Renan Silva

REUNIÃO. Sintufrj inicia mapeamento por três bibliotecas
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Ô trem bão, sô!

 O Arraiá dos Aposentados e Pensionis-
tas do Sintufrj abre às 10h com uma agen-
da variada de atividades, música e quitutes 
irresistíveis. A ideia é organizar uma mesa 
de doces, bolos, caldos e salgados típicos das 
festas juninas. Mas, para isso, todos terão 
que colaborar. A proposta é que cada um 
participante traga um prato de guloseima.

Lembram aquelas festas juninas de rua 
em que toda a vizinhança se unia para dan-

Com o objetivo de cola-
borar com os sindicalizados 
que desejam viajar pelo país e 
para o exterior, o Sintufrj fe-
chou convênio com a opera-
dora de turismo Nature para 
garantir passagens e acomo-
dações mais em conta. Outras 
informações pelos telefones 
(21) 2544-1456, 2532-7629 
e 2262-7900. Endereço: Rua 

çar quadrilha, socializar quitutes, conversar 
em volta da fogueira até de madrugada, com 
as crianças correndo em torno, na maior al-
gazarra? A intenção é reproduzir um pouco 
esse antigo e saudável costume no nosso en-
contro, dia 20. Inclusive, quem quiser pode 
se enfeitar de caipira para dar mais autenti-
cidade ao arraiá. 

Vamos vencer as adversidades com cria-
tividade, união e alegria! Ô trem bão, sô! 

da Quitanda, 30, salas 404 e 
406. Centro do Rio de Janei-
ro. Atendente: Felipe. 

Como sugestão, a Coorde-
nação e o Departamento de 
Aposentados e Pensionistas 
propõem duas excursões na-
cionais: 

 Campos do Jordão, de 
24 a 26 de agosto, em ônibus 
para 40 pessoas, apartamen-

tos em hotel, seguro-viagem 
e hospitais conveniados. Re-
servas até o dia 29 de junho 
ou até completar o número 
de lugares disponíveis. 

Locais de embarque: Fun-
dão, Zona Sul (Copacabana), 
e Zona Norte (Maracanã). 
Desembarque: Fundão, Tiju-
ca (Rua Barão de Mesquita, 
em frente ao Banco do Brasil, 

“Viajar é voltar a ser 
criança, é ir a lugares 
onde nunca se esteve, 
fazer diversos amigos 

e guardar para sempre 
essas lembranças.” 

Sintufrj fecha parceria com 
operadora de turismo

ao lado da Igreja de Santo An-
tonio), e Copacabana (Aveni-
da Atlântica, em frente ao Rio 
Othon Palace). 

 Natal Luz em Grama-
do – Aéreo com 21 lugares 
disponíveis e apartamentos 
em hotel. Reservas até 31 de 
agosto ou até completar as 
vagas oferecidas. Seguro-via-
gem e hospitais conveniados.  

Pauta da reunião
. A professora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ Fabiana Barletta fará 

palestra e esclarecerá dúvidas sobre os direitos das pessoas na terceira idade. 
. Profi ssionais do Espaço Saúde Sintufrj darão aula de alongamento e relaxamento. 
. Informes sobre passeios e excursões. 
. Assuntos gerais de interesse dos aposentados e pensionistas. 

Junho é tempo de pendurar bandeirinhas coloridas e celebrar San-
to Antonio, São João e São Pedro. Pensando assim, a Coordenação e 
o Departamento de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj decidiram 
transformar o Espaço Cultural do Sindicato em um grande e anima-
do arraiá para receber as companheiras e os companheiros no dia 20 
de junho, quarta-feira, para a reunião mensal.

Ato e vigília 
na Praia 
Vermelha 
A direção sindical 
vai disponibilizar 
a van para levar os 
aposentados e 
pensionistas que 
quiserem  ir ao ato 
com vigília na Praia 
Vermelha.  

Ô trem bão, sô!
Junho é tempo de pendurar bandeirinhas coloridas e celebrar San-

to Antonio, São João e São Pedro. Pensando assim, a Coordenação e 
o Departamento de Aposentados e Pensionistas do Sintufrj decidiram 
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Futebol foi destaque na agenda dos trabalhadores
Equipe da Educação Física vence o time do Sintufrj e sagra-se campeão do torneio organizado pelo Sindicato
A rodada fi nal do Tor-

neio do Trabalhador, na 
terça-feira 12, foi o penúlti-
mo evento da série voltado 
para celebrar o papel dos 
técnicos-administrativos na 
UFRJ (o último evento foi o 
ato-show, leia na pág 8).

A atmosfera de compa-
nheirismo estabelecida en-
tre os atletas e organizado-
res da competição selou o 
êxito dos debates, rodas de 
conversa, exposição e vídeo 
realizados em semanas de 
maio e junho.

Uma das coordenadoras 
de Esporte e Lazer do Sintufrj, 
Noemi de Andrade, disse 
que o fortalecimento da or-
ganização dos trabalhadores 
passa pelo reconhecimen-
to de sua função estratégi-
ca dentro da universidade. 
Ela destacou que o objetivo 
dos eventos de aproximar 
o Sintufrj de suas bases foi 
alcançado.

Na mesma linha, Dul-
cineia Barcellos, também 
coordenadora de Esporte e 
Lazer, destacou a receptivi-
dade dos trabalhadores às 
ações do Sindicato no tor-
neio, na exposição Retrato 
do Trabalho na UFRJ, no 
vídeo sobre o mesmo tema, 
nos debates sobre carreira 
e assédios. A visibilidade do 
trabalho do técnico foi um 
dos resultados, disse.

Outro coordenador de 
Esporte e Lazer do Sintufrj, 

José Caetano Ribeiro, citou 
a importância de se recupe-
rar a política por meio do 
esporte. Caetano disse que a 
equipe da coordenação pre-
tende realizar mais eventos 
semelhantes ao longo do 
ano. O dirigente destacou o 
momento de interação e de 
lazer, resultado dos eventos. 
Tudo isso numa conjuntura 
muito difícil.

Carla Nascimento, que 
dirige o Espaço Saúde, deu 
assessoria técnica para a or-
ganização da competição.

Campeã
O Torneio do Trabalha-

dor trouxe momentos de 
emoção no campo do Clube 
dos Empregados da Petro-
bras, aqui no Fundão. Na 
fi nal, a equipe da Escola de 
Educação Física e Desportos 
sagrou-se campeã ao derro-
tar o time do Sintufrj por 3 
a 1. Na preliminar, o time 
da Biofísca conquistou o 
terceiro lugar ao vencer por 
W.O. a equipe da Diseg, que 
não se apresentou no horá-
rio fi xado pela organização 
do torneio. 

Depois dos jogos, houve 
um churrasco de confrater-
nização e entrega de troféu e 
medalhas. O time da Educa-
ção Física, com melhor per-
formance, também teve dois 
destaques premiados: o go-
leiro Filipe, menos vazado, e 
o artilheiro, Tiago.

Gentil, o mais experiente
O zagueiro da equipe da Biofísi-

ca Gentil da Cunha Filho era o joga-
dor mais experiente do torneio. Aos 
73 anos (faz aniversário em julho), 
ele deu um show de disposição. Pa-
raquedista e maratonista, Gentil é 
um apaixonado por futebol, esporte 
que pratica desde a juventude. 

Gentil, como o nome já anuncia, 
é uma pessoa gentilíssima e tam-
bém antenado com a conjuntura 
do país. “A iniciativa de organizar o 
Torneio do Trabalhador foi ótima, 
porque futebol agrega, traz alegria 
e ameniza um pouco as conse-

quências do que estamos passando 
com este governo Temer”, afi rmou 
o técnico-administrativo, que sem-
pre participou dos campeonatos 
na UFRJ. “Para esse torneio, fui 
convidado pelo Lalá (Waldir Oli-
veira, técnico da Biofísica), e não 
podia recusar”, contou. 

Gentil é administrador e en-
trou para a UFRJ em 1972 para 
trabalhar no Núcleo de Computa-
ção Eletrônica (NCE). Em 1990 foi 
para a Reitoria, onde permaneceu 
até 1994. De lá, foi para a Biofísica, 
onde está até hoje.

CAMPEÃO. O time da Educação Física derrotou o Sintufrj na rodada final e conquistou o torneio

Fotos: Renan Silva

CELEBRAÇÃO
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ATO-SHOW

Direitos e democracia unem categoria
Trabalhadores da UFRJ ignoram chuva, dançam, cantam e celebram a luta por um Brasil sem golpistas

Quem disse que a luta 
política tem que ser feita 
com sisudez? Os técnicos-
-administrativos da UFRJ 
mostraram que não, ao 
aderirem, com entusiasmo 
e alegria, ao ato-show do 
Sintufrj em defesa de di-
reitos e da democracia, na 
quinta-feira, 14. O evento 
marcou o encerramento 
da jornada de atividades 
em homenagem aos traba-
lhadores.

Nem a chuva foi obstá-
culo para reunir a catego-
ria no terreno da entida-
de. O coro de Lula Livre e 
Fora, Temer, puxado pelos 
dirigentes sindicais e pelos 
artistas que se revezaram 
no palco – conjunto Tá Li-
gado, grupo O Samba Que 
Elas Querem e Xande de 
Pilares –, ecoou pelo cam-
pus do Fundão. 

A política deu o tom do 
espetáculo. Foram lem-
brados os 90 dias trans-
corridos do assassinato da 
vereadora Marielle Franco 
e de Anderson Gomes, sem 
que os responsáveis fos-
sem punidos.   

O evento foi aberto pela 
coordenadora de Esporte e 
Lazer do Sintufrj Noemi de 
Andrade. “Lembramos que 
começamos uma campa-
nha em defesa de direitos 
e da democracia. Não acei-
taremos nenhum direito a 
menos! Hoje acumulamos 
forças, todos integrados, 
porque semana que vem já 
é de luta!”, disse. 

Em outro momento do 
ato-show, a coordenado-
ra de Educação, Cultura e 
Formação Sindical Joana 
de Angelis fez o lançamen-
to do projeto memória, 
que irá resgatar a história 
de luta dos trabalhadores 
do Sintufrj, e concluiu com 
estas palavras de ordem: 
“Vamos manter a resistên-
cia e a luta. Lula Livre!”.

Ato pela democracia
As coordenadoras-gerais 

Neuza Luzia e Gerly Mice-
li sustentaram a atmosfera 
do ato. Neuza conclamou a 
união de gerações da catego-
ria para ajudar a contribuir 
para a luta da classe traba-
lhadora com o propósito de 
“derrotar o golpe” com “Lula 
Livre” e “Fora, Temer”. 

Na mesma linha, Gerly 
aproveitou para convocar 
para a paralisação com vi-
gília no dia 20. Aliás, esta 
convocação (leia matéria 
na página 3) foi repetida 
por todos os dirigentes do 
Sindicato que subiram ao 
palco para dar o seu recado 
à categoria.

O representante da Fa-
subra, Yghor Alves, lembrou 
que, historicamente, os tra-
balhadores se juntam pela 
arte para defender a demo-
cracia! “Precisamos manter 
nossa mobilização e defen-
der a data-base”, conclamou. 

“Não estamos numa de-

mocracia, estamos numa 
ditadura da economia, 
onde 100 famílias no mun-
do detêm o poder de decidir 
quem vai viver e quem vai 
morrer”, lembrou o pró-
-reitor de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finan-
ças da UFRJ e ex-dirigente 
do Sintufrj, Roberto Gam-
bine, em um trecho de seu 
emocionado e indignado 
discurso. 

Também subiram ao 
palco para deixar sua men-
sagem de estímulo à resis-
tência contra os golpistas 
as companheiras e com-
panheiros:  Renata Souza, 
ex-chefe de gabinete da 
vereadora do PSOL Ma-
rielle Franco; André Ma-
rinho, do Fórum Estadual 
de Educação; Mário Porto, 
da CTB; Nivaldo Holmes 
Filho, também coordena-
dor da Fasubra; Rose Ci-
priano, do Sepe de Caxias; 
Carlos Roberto Cordeiro 
(Camarão), do Clube dos 

Empregados da Petrobras 
(Cepe); Ana Beatriz, do 
Coletivo Kizomba; Paulo 
Garrido, da Asfoc (sin-
dicato dos trabalhadores 
da Fiocruz) e Ana Priscila 
Alves, da Marcha Mundial 
das Mulheres. 

Alegria e integração foram as marcas do ato-show. Gru-
pos de amigos de trabalho celebraram o momento de con-
fraternização. Eveline Werneck, trabalhadora terceirizada, 
há sete anos na universidade, comemorou no ato-show seu 
aniversário com os colegas do Instituto de Puericultura 
e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG). “Vou a todos os 
eventos do Sintufrj. O Sindicato consegue reunir muito a 
comunidade universitária”, declarou a aniversariante.

O grupo do Centro de Ciências da Saúde (CCS) era só 
felicidade. Mercedes Barreto, gerente fi nanceira da Coppe, 
elogiou a iniciativa do Sindicato. “Fazer política com lazer 
é uma combinação perfeita. Esse tipo de evento contribui 
para a conscientização sobre o momento político que esta-
mos vivendo e nos alerta para o que está por vir”, opinou.  

Confraternização

Veja galeria 
de fotos do 
ato-show na 
página do Sintufrj,
no Facebook

CANTANDO NA CHUVA.  A categoria se esbaldou ao som de músicas e ouviram conclamações à luta pelos seus direitos

Foto: Renan Silva
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