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A partir dos salários de agosto, que serão pagos 
no início de setembro, os ,% vão sair dos 
contracheques de  mil servidores. Em maio de 

Reitor Roberto Leher afirma que a UFRJ tem 
poder de veto em todas as etapas do contrato 
firmado com o BNDES para potencializar o 
uso econômico de imóveis da universidade. 
Segundo ele, as contrapartidas também serão 
definidas pela universidade.
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AGOSTO
DIA DO BASTA!

10
País foi devastado pelo 
governo nascido de um golpe

, decisão de ministra do STJ, que determinava 
a retirada do percentual, não foi contestada pela 
gestão anterior do Sintufrj.  

OBRAS inacabadas, 
como a do alojamento 

estudantil no 
Fundão, podem ter 

continuidade por meio 
de contrapartidas  
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GIRO BRASIL

O Sintufrj vai participar 
do 2º Festival da Comunica-
ção Sindical e Popular nes-
ta terça-feira, 24 de julho, 
na Cinelândia. O evento é 
organizado pelo Núcleo Pi-
ratininga de Comunicação 
(NPC), que estuda a comuni-
cação dos trabalhadores. Os 
temas deste ano serão a di-

Comunicação sindical

tadura civil-militar brasileira 
(1964-1985) e os 50 anos de 
1968, ano de ebulição políti-
ca no país e em outras partes 
do mundo. O Sintufrj exibirá 
vídeos, fotografias e repro-
dução de edições históricas 
do jornal da entidade, um 
dos mais tradicionais da im-
prensa sindical. 

A partir de agosto, o atendimento jurídico 
na Praia Vermelha será às quartas-feiras. 

Advogado cível, a cada 15 dias
Advogado trabalhista, atendimento mensal, 
sempre na última quarta-feira do mês.

Mais informações: 2542-9143, de 8h às 16h, com Kátia Barbieri.

Jurídico – Praia Vermelha

LEGADO DESPERDIÇADO. O primeiro campo oficial de rúgbi do Estado do Rio de Janeiro foi inaugurado em 2016, na UFRJ. Foi preparado para receber atletas 
brasileiros e delegações estrangeiras em treinamento para a Olimpíada. Na foto à esquerda, o registro do campo poucos dias depois de ser aberto aos atletas, em 
4 de março de 2016. A foto à direita, que mostra a praça de esportes devastada pelo abandono, foi registrada na quarta-feira, 18. O campo pertence à EEFD/UFRJ.

O Instituto de Segurança 
Pública do Rio de Janeiro 
divulgou na última terça-
-feira (17) dados referentes 
a homicídios decorrentes de 
operações policiais no mês 
de junho. Foram registradas 
155 mortes, contra 142 em 
maio e 97 em junho de 2017. 
O número é um dos maiores 
desde 2003, e perde somen-
te para 157 casos registrados 
em janeiro deste ano.

Mortalidade 
infantil

Pela primeira vez em 
26 anos houve aumento da 
taxa de mortalidade infantil 
no Brasil. Em 2016, foram 
14 óbitos para cada 100 mil 
nascimentos, uma alta de 
5% em relação ao ano ante-
rior. Até então, o país apre-
sentava uma redução anual 
média de 4,9% desde o iní-
cio dos anos 1990.

Genocídio

Fotos: Renan Silva

DRAMA SOCIAL. Capa editada em janeiro de 1996
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AGOSTO

DIA DO BASTA!

10
País foi devastado pelo 

governo nascido de um golpe
Sexta-feira, 10 de 
agosto, os trabalhadores 
brasileiros vão se unir, 
arregaçar as mangas 
e dar um Basta! aos 
desmandos do ilegítimo 
governo Temer. Os 
técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ, 
sob a liderança do 
Sintufrj, farão a sua parte 
neste dia nacional de 
mobilização e protestos.  

A CUT propõe como 
saída para a crise que Lula 
seja libertado e concorra à 
eleição presidencial com o 
compromisso de revogar 
as medidas nefastas do 
governo golpista e convo-
car Assembleia Constituin-

Basta!

GOVERNO TEMER
12,7%

50,04%

52,15%

18,8%

Taxa de desocupação

Gasolina

Diesel

Energia elétrica

VocÊ sabia?
 À Emenda Constitucional 95, que congela os inves-

timentos públicos em áreas vitais para a população, como 
saúde, educação, saneamento básico; 

 Ao desemprego crescente; 
 Ao congelamento de salários dos servidores; 
 Ao desmonte do serviço público; 
 À privatização do patrimônio público; 
 À terceirização irrestrita; 
 À reforma trabalhista;
 À retirada de direitos dos trabalhadores;
 À reforma da Previdência Social.

Liberdade e direito 
de Lula concorrer à 
Presidência da República!

A taxa de desocupação praticamente dobrou desde 
o fi nal de 2014. De 6,5 milhões de desocupados, passou 
para 13,2 milhões em maio de 2018 (12,7% de taxa de de-
socupação). Basta!

A taxa de subutilização da força de trabalho (que 
agrega os desocupados, os subocupados por insufi ciência 
de horas – menos de 40 horas semanais – e os que estão 
no desalento) subiu para 24,7%, o que representa 27,7 
milhões de pessoas.

O tempo gasto pela trabalhadora e trabalhador para 
conseguir uma nova colocação dobrou: passou de 23 se-
manas em março de 2014 para 47 semanas em março de 
2018.

Desde a implementação da nova política de preços da 
Petrobras no governo Temer, os preços de seus principais 
produtos têm sido aumentados muito acima da infl ação.

A gasolina aumentou mais de 31%; o etanol, 22,6%; o 
diesel, 14,3%; o botijão de gás, 17,2%.

Considerando apenas o período a partir de julho de 
2017, o preço da gasolina subiu 50,04% e o do diesel 
52,15%, 25 vezes a infl ação, que foi em média de 2% nes-
te período.

A energia elétrica subiu 18,8% em 12 meses, de ju-
lho/2017 a junho/2018.

A infl ação acumulada no governo Temer é de 8,73%.

Organizado pela CUT e 
demais centrais sindicais, o 
Dia do Basta! é para que as 
trabalhadoras e os traba-
lhadores se manifestem e 
ponham para fora toda sua 
indignação ao estado de ca-
lamidade pública no qual o 
país foi mergulhado, e que 
poderá fi car ainda pior se 
não dermos um basta às 
ações da quadrilha que se 
instalou no Planalto Cen-
tral à revelia da vontade do 
povo.   

te para fazer as reformas ne-
cessárias ao fortalecimento 
da democracia, à retomada 
do crescimento, à geração 
de emprego de qualidade 
e à promoção de um novo 
ciclo de desenvolvimento 
sustentável. 

 

         



Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj 4
EDIÇÃO No 1254 – 23 A 29 DE JULHO DE 2018

www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.brDEBATE
Foto: Arquivo Sintufrj

REPRESSÃO SEM TRÉGUA. Manifestações tratadas à base do tiro, porrada e bomba

Condenação de ativistas fere
 o direito à manifestação 

Professora da UFRJ  diz que condenação configura "tragédia completa de uma Justiça injusta"

Na terça-feira 17, os ecos 
das Jornadas de Junho, 
como ficaram conhecidas as 
manifestações políticas de 
massa que varreram o país 
em 2013, manifestaram-se 
pelas mãos do juiz Flávio 
Itabaiana, da 27ª Vara Cri-
minal. 

O magistrado, conhe-
cido por suas posições di-
reitistas, condenou 23 ati-
vistas que participaram do 
protestos. As penas estão 
entre 5 e 7 anos de reclusão, 
sob a alegação de associa-
ção criminosa e corrupção 
de menores. 

A sentença dada é refe-
rente à participação no mo-
vimento, no Rio de Janeiro, 
que exigia investimentos 
em educação e saúde e pro-
testava contra o dinheiro 
gasto com a Copa do Mun-
do e com os Jogos Olímpi-
cos. Eles vão recorrer em 
liberdade até que seus re-
cursos sejam julgados.

Condenação nebulosa
Para o cientista político e 
professor da UFRJ Paulo 
Baía, a condenação dos ati-
vistas acusados de liderar 
os protestos de 2013 e 2014 
no Rio de Janeiro é nebulo-
sa. Segundo ele, a decisão 
do juiz Flávio Itabaiana, 
além de ferir o direito à 
manifestação, é originária 
de uma reação violenta do 
Estado contra o movimento 
da época. 

"O fato acontece cin-
co anos depois. Na época, 
houve uma repressão bru-
tal do governador Sérgio 
Cabral aos manifestantes", 
lembrou Baía, que definiu a 
decisão judicial como obs-
cura. "A denúncia contra 
o movimento Ocupa Câ-
mara é nebulosa demais, 

e o inquérito foi sujeito a 
paixões políticas", acusa o 
professor. 

Tragédia 
A professora da UFRJ 
Ivana Bentes também cri-
ticou a decisão. Para ela, 
este caso, somado às pri-
sões de Rafael Braga e do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, configura 
a "tragédia completa de 
uma Justiça injusta, de 
um quadro de anomia e 
de doença social".

Ela lembra que os acu-
sados anunciaram a crise 
econômica e política do 
Rio de Janeiro, após as de-
núncias de corrupção en-
volvendo o ex-governador 
Cabral. 

"Querem condenar e 
prender os anunciado-
res da crise de um velho 
mundo que anunciaram 
também as saídas e outros 
horizontes. Quem estava 
nas ruas em 2013 sabe que 
essa sentença e essa justi-
ça é uma fraude", afirma 
Ivana.

Para a advogada Eloi-
sa Samy Santiago, ou-
tra ativista condenada, 
a sentença se baseia na 
acusação de um policial 
infiltrado. Ela também 
criticou a condenação 
pelo crime de "corrupção 
de menores", que diz res-
peito à presença de dois 
adolescentes que teriam 
algum relacionamento 
com o grupo. Um deles 
é filho adotivo de Eloisa. 
"Eu adotei esse meni-
no. Corrupção de meno-
res porque eu adotei um 
menino abandonado? Eu 
pedi guarda provisória 
dele no carnaval de 2014”, 
conta. (com a RBA) 

ONU pedirá explicações
O relator especial da ONU 

sobre a Liberdade de Reunião 
Pacífica e Associação, Clé-
ment Voule, vai pedir expli-
cações ao governo brasileiro 
sobre a condenação de 23 
ativistas que participaram de 
protestos no Rio de Janeiro 
em 2013 e 2014.

Ele também pedirá infor-
mações sobre a conduta da 
polícia na repressão dos pro-
testos e sobre os dispositivos 

legais que permitiram essa 
atuação.

Voule participou da exibi-
ção do documentário Opera-
ções de Garantia da Lei e da 
Ordem, dirigido pela cineasta 
Julia Murat, que fala sobre as 
manifestações realizadas no 
Rio de Janeiro naqueles anos 
e sobre a prisão de centenas 
de manifestantes, acusados 
de vandalismo.

Apesar de não ter conhe-

cimento prévio sobre o caso, 
ele após a exibição da obra, 
ouviu o depoimento de al-
guns dos 23 ativistas.

Os 23 ativistas foram 
condenados nesta segunda-
-feira pelo juiz Flavio Ita-
baiana, da 27 ª Vara Crimi-
nal do Rio de Janeiro,  a sete 
anos de prisão em regime 
fechado pelos crimes de for-
mação de quadrilha e cor-
rupção de menores.

Foto: Renan Silva
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Apesar de vários recur-
sos impetrados pela asses-
soria jurídica da atual dire-
ção do Sintufrj, os 26,05% 
vão sair dos contrache-
ques de 8 mil servido-
res da UFRJ a partir dos 
salários de agosto, que 
serão pagos no início de 
setembro. 

A medida foi determina-
da pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU), que não re-
conhece o direito dos traba-
lhadores ao percentual.

Segundo o comunicado 
do tribunal, para embasar 
sua decisão, houve um fator 
determinante para o corte 

26,05% saem dos contracheques em agosto
Em maio de 2017, 
uma decisão da 
ministra do STJ 
determinando 
a retirada do 
percentual 
transitou em 
julgado, uma 
vez que não foi 
questionada 
judicialmente pela 
então direção do 
Sintufrj 

ocorrido em maio de 2017, 
quando a decisão monocráti-
ca da ministra Assusete Ma-
galhães, do Superior Tribunal 
de Justiça, contra o Sindicato 
não foi questionada pela ges-
tão do Sintufrj à época.

Como a direção sindi-
cal de então não entrou 
com recurso, a decisão 
transitou em julgado. 
Ou seja, a Justiça enten-
deu que o Sindicato con-
cordava com a decisão 
da ministra.

Recursos até a
última instância
A Reitoria da UFRJ foi no-
tificada do corte pelo TCU 
em 27 de fevereiro. No dia 
seguinte, 28, o Sintufrj foi 
informado. 

O prazo para o corte do 
percentual estabelecido pelo 
tribunal era de 30 dias, e 
começava a contar a partir 
do dia 27. Em busca de saí-
das jurídicas para manter os 
26,05%, uma verdadeira 
saga foi vivida nos tribunais 
pelo Sintufrj, e, em alguns 
casos, ao lado da Reitoria. 

Uma das providências 
foi o ingresso de embargos 
de declaração no TCU, que 
suspendeu provisoriamen-
te sua decisão. O recurso, 
impetrado pela Reitoria, foi 
orientado pela assessoria ju-
rídica do Sintufrj.

Em tempo recorde, o 

relator, ministro Vital do 
Rego, colocou a matéria em 
votação no pleno do TCU, 
que rejeitou nosso recurso. 

Ato contínuo, o Jurídico do 
Sintufrj ingressou com man-
dado de segurança no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
uma das últimas medidas ain-
da disponíveis para defender o 
direito dos servidores.

Em abril, o Sintufrj solici-
tou à Reitoria que o corte dos 
26,05% não fosse feito en-
quanto o STF não aprecias-
se o mandado de segurança. 
Resolução do Conselho Uni-
versitário avalizou o pedido. 

No STF, sabia-se, as chan-
ces eram mínimas. Coube ao 
ministro Alexandre de Mora-
es, do PSDB e aliado de Mi-
chel Temer, julgar o recurso. 
E o ministro negou o manda-
do, como se previa.

Outro recurso, desta vez 
à Primeira Turma do STF. 
Também derrotado. Ago-
ra, com todas as alternati-
vas judiciais esgotadas, os 
26,05% vão sair dos nossos 
contracheques das pessoas 
listadas na ação judicial, la-
mentavelmente. O percen-
tual será mantido para 
quem recebe os 26,05% 
por implantação admi-
nistrativa.

O horizonte que se des-
cortina é partir para cima 
deste governo e correr atrás 
de nossos direitos.

Por injustificável displicência da dire-
ção que respondia pelo Sindicato em maio 
de 2017, o Sintufrj perdeu a oportunida-
de judicial de questionar a sentença de 
uma juíza do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) e impedir que ela transitasse em 
julgado.

Na luta que travamos na Justiça desde 
final de fevereiro, quando fomos informa-
dos da determinação do TCU, ficou evi-
dente a sintonia do TCU e do Judiciário 
com os objetivos do governo do golpe de 
retirar direitos dos servidores.

Os recursos que foram interpostos 
tramitaram em tempo recorde, num pro-
cedimento seletivo para rejeitar de forma 
célere as nossas ações na Justiça. Isso é 
explicado, em se tratando deste governo, 
deste TCU e deste Judiciário.

O que não é aceitável é que uma direto-
ria sindical, que pede o seu voto e assume 
responsabilidade política com a categoria, 
trate de forma descuidada interesses cole-
tivos tão sensíveis a milhares de trabalha-
dores. Foi assim com os 26%. Foi assim 
com os 28%. 

O descaso nos atingiu

OPÇÃO 1
1) Adicione o número do Sintufrj em seu celular: 21 96549-2330 
2) Mande uma mensagem 
3) Aguarde resposta de que incluímos você em nossa lista
4) Pronto! Agora você receberá as notícias mais interessantes para você direto no seu celular!

Passo-a-passo WhatsApp Sintufrj
O Sintufrj criou mais uma ferramenta para falar mais rápido com a categoria na base 
(e que se estende, claro, aos aposentados e pensionistas). Trata-se desse canal no aplicativo 
WhatsApp, que você pode acessar seguindo os seguintes passos.

OPÇÃO 2
1) Acesse o link https://bit.ly/2uke4cK
2) Clique em “Enviar”
3) Adicione o número do Sintufrj em seu celular
4) Aguarde resposta de que incluímos você em nossa lista
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Vacina é saúde e qualidade de vida 
Aposentados e pensionistas foram vacinados e esclarecidos sobre as vacinas que devem tomar

No encontro mensal 
dos companheiros 
aposentados e pen-

sionistas, no dia 18 de ju-
lho, no Espaço Cultural do 
Sintufrj, os presentes foram 
contemplados com uma es-
clarecedora palestra sobre a 
importância da vacinação na 
terceira idade. A palestrante 
foi a enfermeira do Trabalho 
e chefe da Seção de Imuno-
prevenção do Centro de Va-
cinação de Adultos (CVA) 
da UFRJ, Luzhelene Silva, 
convidada pela Coordena-
ção e pelo Departamento de 
Aposentados e Pensionistas. 

De acordo com Luzhele-
ne, a pirâmide etária do Brasil 
está se invertendo, por isso é 
necessário debater a impor-
tância da vacinação na tercei-
ra idade. “É preciso garantir 
que as pessoas envelheçam 
com saúde”, destaca. Ela ex-
pôs os pormenores de diver-
sas doenças já conhecidas e 
seus sintomas, como preveni-
-las e se há vacina disponível. 
Depois das explicações, ela 
esclareceu dúvidas.  

Vacina não faz mal 
Na avaliação de Luzhelene, 
as campanhas de vacinação 
precisam ser sempre acom-
panhadas de um trabalho 
de conscientização, porque 
ainda há muita gente, inclu-
sive de grupos de riscos, que 
não toma as vacinas oferta-
das nos postos de saúde. Há 
até quem acredite que vaci-
na faça mal. A especialista 
chamou bastante atenção 
para isso, alertando para 
as fake news  (informações 
mentirosas) espalhadas nas 
mídias sociais por gente 
inescrupulosa. 

Ao final do encontro, os 
aposentados que quiseram 
foram vacinados contra a 
gripe (influenza). Uma gen-
tileza do CVA da UFRJ. Os 
esclarecimentos sobre vaci-
nação foram tão úteis para 
os aposentados e pensionis-
tas, que, em breve, Luzhele-
ne será novamente convida-
da para repetir a dose. 

Atendimento no CVA
Diariamente o CVA da UFRJ 
oferece ao público em geral 
doses de vacinas contra a 
hepatite B, DT (difteria e té-
tano), tríplice viral (saram-
po, caxumba e rubéola) e as 
que estão em campanha: in-
fluenza (gripe) e pneumocó-
cica 23 (agente imunizante 
contra infecções pneumocó-
cicas causadas por qualquer 
dos 23 sorotipos de Strep-
tococus pneumoniae incluí-
dos na vacina, os quais são 
responsáveis por cerca de 
80 a 90% das doenças pneu-
mocócicas graves, como 
pneumonia, meningite e 
bacteremia/septicemia).

O CVA da UFRJ fica 
aberto de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 13h e das 
14h às 16h, no bloco L, do 
Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), 1º andar. Tel.: (21) 
3938-6542.

Às quartas e sextas-feiras, das 10h às 
15h, na sede do Sintufrj, no Fundão, a 
Coordenação e o Departamento de Apo-
sentados e Pensionistas dão plantão  para 
atender às demandas dos aposentados 
e pensionistas, presencialmente; ou nos 
mesmos dias,  das 10h às 16h, pelo tele-
fone (21) 3194-7100, ramal 7127. Quem 
desejar pode ainda se comunicar pelo 
e-mail: aposentados@sintufrj.org.br.

Plantão
de atendimento Os interessados no Curso de Apropriação Di-

gital devem procurar o plantão de atendimento 
dos aposentados e pensionistas no Sintufrj para 
se inscrever. Lembramos que o curso é minis-
trado de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, no 
bloco H/200 do Centro de Tecnologia (CT).

Inscrições no curso  
A Coordenação e o 

Departamento de Apo-
sentados e Pensionistas 
do Sintufrj desejam mui-
ta saúde, paz e alegria aos 
aniversariantes do mês.

Parabéns!

Reunião 
de agosto

O próximo encontro dos aposentados 
e pensionistas no Sintufrj será no dia 22 de 
agosto, quarta-feira, às 10h, no Espaço Cultu-
ral da entidade, no Fundão. Pauta: comemo-
ração do Dia dos Pais.

LUZHELENE. Palestrante deu informações e esclareceu dúvidas sobre vacinas

ALONGAMENTO. Espaço Saúde Sintufrj abriu a reunião GERUSA. Uma das aposentadas vacinadas por Luzhelene

Fotos: Renan Silva
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democratização de 
acesso chegou ao 
Colégio de Apli-

cação (CAp) da UFRJ. Em 
agosto, de 3 a 16, estarão 
abertas as inscrições para 
o concurso de admissão de 
alunos, que este ano adotou 
a reserva de vagas para pre-
tos, pardos, indígenas e tam-
bém para aqueles cuja renda 
familiar bruta seja igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo. 

A diretora do CAp, Cris-
tina Miranda, comemora a 
decisão. “A legislação obriga 
a adoção de cotas no ensino 
superior público e nas esco-
las técnicas, o que não era 
o nosso caso.”, disse. “Essa 
discussão começou no  Con-
selho de Ensino de Gradua-
ção (CEG), o que nos desper-
tou para o debate, pois ainda  
achávamos que o sorteio já 
dava conta da democratiza-
ção do acesso”, acrescentou. 
“Mas com o aprofundamen-
to da discussão, inclusive no 
próprio CAp, concordamos 
que a adoção de cotas era 
importante, porque sinaliza-
va para o fortalecimento da 
política de democratização 
de acesso. Que tenhamos 
o acesso cada vez maior e 
consigamos pensar e aplicar 

Colégio de Aplicação adota cotas
Reserva de vagas para pretos, pardos, índígenas e para quem tem renda familiar inferior a um salário mínimo e meio

também políticas de perma-
nência”, afirmou. 

São 90 vagas, 58 para o 
ensino fundamental – EF (48 
para o 1º ano e 10 para o 6º 
ano) e 32 para o ensino médio 
– EM (1º ano). Todas as vagas 
do ensino fundamental serão 
preenchidas por meio de sor-
teio, sendo 50% delas desti-
nadas a estudantes de escolas 

públicas. Para o atendimento 
da reserva de vagas, os candi-
datos serão identificados em 
cinco grupos. A diretora do 
CAp destacou que essa dis-
tribuição nos grupos amplia 
as oportunidades, pois inclui 
os candidatos de cotas, os da 
rede pública, os de renda fa-
miliar e aqueles que não inte-
gram nenhum desses grupos. 

Apenas os trabalhado-
res sindicalizados podem 
receber os benefícios e re-
ajustes dos acordos cole-
tivos. A decisão é do juiz 
Eduardo Rockenbach, da 
30ª Vara de Trabalho de 
São Paulo. Válida apenas 
para São Paulo, ela abre 
um precedente para outras 
decisões. 

Segundo o magistrado, 
“os trabalhadores que não 
contribuem com a entidade 
sindical não têm o direito 

Veja os grupos
Grupo A – Candidatos au-
todeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda fa-
miliar bruta per capita igual 
ou inferior a 1,5 salário mí-
nimo e que tenham cursado 
todo o ensino fundamental 
em escolas da rede pública 
(1º  ao 5º ano – para ingres-
so no 6º ano EF; ou 1º ao 9º  

ano – para ingresso no 1º 
ano EM). 

Grupo B – Candida-
tos autodeclarados pretos, 
pardos ou indígenas que 
tenham cursado todo o en-
sino fundamental em esco-
las da rede pública (1º ao 
5º ano – para ingresso no 
6º ano EF; ou 1º ao 9º ano 
– para ingresso no 1º ano 
EM) e não pertençam ao 
grupo A. 

Grupo C – Candidatos 
com renda familiar bruta 
per capita igual ou infe-
rior a 1,5 salário mínimo 
que tenham cursado todo 
o ensino fundamental em 
escolas da rede pública (1º 
ao 5º ano – para ingresso 
no 6º ano EF; ou 1º ao 9º 
ano – para ingresso no 1º 
ano EM) e não pertençam 
ao grupo A. 

Grupo D – Candidatos 
que tenham cursado todo 
o ensino fundamental em 
escolas da rede pública (1º 
ao 5º ano – para ingresso 
no 6º ano EF; ou 1º  ao 9º 
ano – para ingresso no 1º 
ano EM) e não pertençam 
aos grupos A, B ou C. 

Grupo E – Todos os can-
didatos que não pertençam aos 
grupos A, B, C ou D.

SINDICATOS

Acordo coletivo só para sindicalizados 
de receber em sua folha de 
pagamento as conquistas 
garantidas pelo sindicato”.

“Se é certo que a sindi-
calização é facultativa, não 
menos certo é que as enti-
dades sindicais devem ser 
valorizadas e precisam da 
participação dos trabalha-
dores da categoria, inclu-
sive financeira, a fim de se 
manterem fortes e aptas a 
defenderem os interesses 
comuns”, acrescenta Ro-
ckenbach.

A
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EXCELÊNCIA. O CAp é tradicional unidade da UFRJ, destacado pela qualidade do ensino
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UFRJ tem poder de veto, diz Leher
CONTRATO COM O BNDES

Em resposta a questionamentos feitos pelo Sintufrj, reitor garante, última palavra é da universidade

O reitor da UFRJ, Ro-
berto Leher, afir-
mou que a UFRJ 

“tem poder de veto e poder 
de decisão” em todas as 
etapas do contrato firmado 
com o BNDES para poten-
cializar o uso econômico de 
imóveis da universidade.

O pronunciamento de 
Leher na sessão do Conse-
lho Universitário de quinta-
-feira 19 foi em resposta a 
questionamento feito pelo 
Sintufrj acerca das negocia-
ções com banco, as quais 
resultarão em concessões a 
grupos privados.

“O poder de veto é cláu-
sula pétrea, construída na 
primeira reunião e com total 
acordo do banco”, reafir-
mou o reitor. “Não podemos 
comprometer a nossa ima-
gem com investimentos que 
descaracterizariam o espaço 
universitário.”

O Sintufrj também quis 
saber quem determinará o 
tipo de contrapartida pre-
vista no projeto nas nego-

ciações com as empresas 
interessadas em explorar os 
imóveis da universidade.  De 
novo, o reitor foi peremptó-
rio: “Quem decide a contra-
partida é a universidade”. 

Leher chegou a sinalizar 
que uma das áreas preferen-

ciais nas negociações será “a 
infraestrutura de nossos es-
tudantes”.

Antes dos esclarecimen-
tos do reitor, a coordenado-
ra-geral do Sintufrj Neuza 
Luzia apresentou  questiona-
mentos. A dirigente, a quem 

foi concedida a palavra na 
sessão do Consuni, disse que 
o Sindicato compartilha das 
preocupações da Reitoria 
com o futuro da UFRJ, mas 
fez observação para necessi-
dade de extrema atenção nas 
negociações em questão. 

As voltas que 
o mundo dá

A UFRJ acaba de ado-
tar caminho da parceria 
público-privada para en-
frentar a falta de dinheiro 
para investimentos e evi-
tar maior deterioração do 
seu patrimônio. 

O curioso é que qua-
dros que hoje comandam 
a universidade sempre 
foram ardorosos críticos 
de alternativas que si-
nalizavam soluções que 
envolvessem o setor pri-
vado.

Em benefício da me-
mória e da história, em 
anos anteriores o reitor 
Aloísio Teixeira, ao esbo-
çar plano muito menos 
ousado do que o apre-
sentado agora, foi dura-
mente hostilizado por 
críticas que atingiram 
sua imagem de pessoa 
íntegra, um pensador de 
alternativas estruturan-
tes para a universidade.

Aplausos à evolução.

O centenário de MandelaPara marcar o cente-
nário do líder Nelson 
Mandela, nascido em 

18 de julho de 1918, que de-
dicou sua vida à luta pelo 
fim do regime de apartheid 
na África do Sul, a Secre-
taria de Combate ao Ra-
cismo do PT realizou, na 
quarta-feira, 18, a Tribuna# 
LulaLivre#MandelaVive, 
em São Paulo. Nessa sema-
na também completou 100 
dias que o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva é 
mantido como preso políti-
co em Curitiba (PR).

Morto em 2013 aos 
95 anos, Mandela passou 
quase 28 anos como preso 
político do regime segrega-
cionista sul-africano. Nos 
anos 1940 as leis no país 
oficializavam a separação 
entre brancos e negros. A 
maioria negra era impe-
dida de votar, de possuir 

terras e de ter acesso a pro-
fissões mais bem remune-
radas. Eram obrigados a 
morar em bairros afastados 
dos centros das cidades, e 
os casamentos inter-raciais 
eram proibidos. Mandela 
emergiu como liderança do 
Congresso Nacional Africa-

no (CNA), partido da maio-
ria negra que fazia a luta 
política contra o apartheid.

Em 1960, uma mani-
festação de um grupo dis-
sidente do CNA terminou 
com a morte de 69 negros 
pelas autoridades policiais, 
episódio conhecido como 

Massacre de Shapperville. O 
CNA acabou sendo proscri-
to, e Mandela, que jurou lu-
tar com armas se fosse pre-
ciso contra as leis raciais, 
foi para a clandestinidade. 
Em 1964, Madiba, como 
Mandela era lembrado pelo 
povo sul-africano, foi preso 

e condenado à prisão per-
pétua.

Nelson Mandela foi o 
preso político mais co-
nhecido do mundo, sen-
do libertado em 1990, 
após pressão da comuni-
dade internacional, que 
pedia pelo fim do regime 
segregacionista. No mes-
mo ano, foi condecorado 
com o Prêmio Nobel da 
Paz, e quatro anos mais 
tarde se tornaria o pri-
meiro presidente negro 
da África do Sul.

“Prenderam o Mande-
la, ele ficou preso por 27 
anos, nem por isso a luta 
diminuiu. Ele voltou e foi 
eleito presidente. Podem 
prender o Lula, mas as 
ideias já estão na cabe-
ça dos brasileiros”, disse 
Lula, em ato, em janeiro, 
em São Paulo, antes de 
ser preso.

Foto: Divulgação
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ÁREAS da Praia Vermelha estão incluídas no processo de avaliação dos imóveis da UFRJ

LULA E MANDELA. Dois lutadores sociais presentes na história da defesa dos interesses do povo
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