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Ato no IFCS em solidariedade aos 23 condenados 
Na noite de terça-feira, 

24, o salão nobre do Insti-
tuto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS) lotou para 
o ato em solidariedade aos 
23 manifestantes conde-
nados pelos protestos de 
2013 e 2014 no Rio de Ja-
neiro, sentenciados por for-
mação de quadrilha, dano 
qualificado, lesão corporal 
e corrupção de menores. 
Estavam presentes familia-
res dos jovens, lideranças 
sindicais e estudantis e par-
lamentares. O Sintufrj en-
tregou uma moção de apoio 
aos militantes.

Indignação foi o senti-
mento compartilhado por 
todos os presentes. “Se 
cortam o direito de mani-

festação, cortam-se todos 
os direitos, porque você 
não pode mais reclamar”, 
afirmou Eloisa Samy, uma 
das condenadas. “Não hou-
ve crime; mas a criminali-
zação de manifestações”, 
disse outro manifestante. 
A intenção do ato foi tam-
bém fortalecer a campanha 
#SomosTodos23.  

A sentença protocolada 
pelo juiz Flávio Itabaiana, 
do Tribunal de Justiça do 
Rio, no dia 17 de julho, con-
dena os ativistas a cumprir 
pena em regime fechado 
entre 5 e 7 anos de prisão. A 
decisão mantém as medidas 
cautelares a serem cumpri-
das pelos condenados en-
quanto não houver recurso.

Foto: Renan Silva

Tomaram posse no dia 
13 de julho, em soleni-
dade com a presença do 
reitor e da vice-reitora da 
UFRJ, Roberto Leher e 
Denise Fernandes, respec-
tivamente, os novos diri-
gentes eleitos do campus 
UFRJ-Macaé, professores 
Roberta Pereira Coutinho, 
diretora-geral, e Leonardo 
Paes Cinelli, seu substituto 
eventual. Também assumi-
ram seus postos os novos 
coordenadores de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e de 
Administração. O evento 
foi prestigiado pela comu-
nidade universitária, por  
autoridades locais e por 
pró-reitores e decanos de 
toda a universidade. 

Em seu discurso, a di-
retora empossada, Rober-
ta Coutinho, afirmou que 
seu objetivo é somar forças 
para fazer uma gestão mais 
humanizada, transparente 
e democrática, e acrescen-

Campus Macaé sob nova direção
Diretora assume prometendo realizar uma gestão mais humanizada e democrática

tou que pretende promo-
ver o comprometimento de 
todo o corpo social de Ma-
caé com esses objetivos. Ela 
agradeceu à comunidade a 
confiança depositada nela, 
destacando que “a UFRJ-
-Macaé é hoje um bom 
exemplo de um projeto 
planejado coletivamente”. 
Leonardo Cinelli agradeceu 
aos colegas e familiares que 

o incentivaram a aceitar o 
desafio, e se comprometeu 
a pensar o campus como 
um todo. 

Saudações – Roberto 
Leher parabenizou os no-
vos dirigentes, enfatizou a 
importância de se buscar 
soluções para os proble-
mas existentes no campus 
e enumerou os desafios a 
serem enfrentados pela 

administração que se ini-
ciava. A vice-reitora, De-
nise Fernandes, chamou a 
atenção para a importância 
que a busca pela excelência 
na pesquisa, no ensino e na 
extensão representa para a 
sociedade, onde se desen-
volve o papel transforma-
dor da universidade como 
um todo. 

Despedida – Desde 

2016 o campus UFRJ-
-Macaé era dirigido pela 
professora Arlene Gaspar. 
Ela se despediu do cargo 
agradecendo a todos que 
colaboraram para que sua 
gestão fosse exitosa. 

 
Informações com o site 

do campus UFRJ-Macaé

Na terça-feira, 31, às 
10h, o Conselho de 
Delegados Sindicais de 
Base se reúne no Espa-
ço Cultural do Sintufrj. 
Pauta: Regimento 
Interno do Conselho. 

Reunião do 
Conselho de 
Delegados

Foto: Divulgação

INDIGNAÇÃO. A comunidade universitária se une contra a condenação dos militantes

DIRIGENTES. Leonardo Paes Cinelli, Roberta Pereira Coutinho e Arlene Gaspar, ex-diretora
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Assembleia 1º de agosto 
decidirá sobre paralisação 
A direção sindical conclama todos os técni-

cos-administrativos em educação para estarem 
presentes à assembleia na quarta-feira, 1º de 
agosto, às 10h, no auditório do Centro de Tec-
nologia (CT), no Fundão. Na ocasião vamos de-
liberar sobre a paralisação e a participação na 
vigília e ato conjuntos no Dia do Basta!, e tam-
bém discutir encaminhamentos políticos sobre 
os 26,05%, diante do iminente corte do índice 
devido à rejeição de nossos recursos na Justiça.

No dia 24 de julho, mais de cem lideranças 
sindicais e representantes de entidades dos mo-
vimentos sociais e estudantil participaram, no 
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, da 
plenária das centrais sindicais para organização 
do 10 de Agosto, Dia do Basta! Estavam presen-
tes CUT-RJ, CTB, Intersindical, CSP/Conlutas e 
Força Sindical.  

Esta plenária aprovou a realização, na sexta-
-feira, 10 de agosto, de um longo dia de vigília,   
partir das 8h, com panfl etagem e atividades cul-
turais, na Praça XV. Às 16h, no mesmo local, ha-
verá um ato político conjunto. Portanto, no Dia 
do Basta!, em vez de irmos trabalhar na UFRJ, 
vamos ocupar a praça pública, conversar com a 
população e protestar contra o governo antipovo 
de Michel Temer, e exigir o fi m da retirada de di-
reitos e negociação já! 

Segundo o secretário-geral da CUT, 
Sérgio Nobre, além do basta ao desempre-
go, no dia 10 de agosto, os trabalhadores e 
trabalhadoras vão cobrar o fim das priva-
tizações e a revogação da Emenda Consti-
tucional 95, que congela os investimentos 
públicos por 20 anos.

O dirigente observa que a privatização 
de estatais e serviços públicos significa 
também precarização das condições de 
trabalho e mais desemprego. Nobre cita 
como exemplo a venda da Embraer para 
a norte-americana Boeing, a entrega da 
Eletrobras às empresas chinesas e a pri-
vatização da Petrobras e do pré-sal, que já 
teve campos leiloados para estrangeiros – 
como a Shell.

Ele afirma ainda que, no Brasil, exis-
tem obras de infraestrutura que estão 
paradas por conta do congelamento de 
gastos, as quais, se fossem retomadas, po-
deriam gerar milhões de empregos.

A quem interessa o desemprego
“Temos 28 milhões de desempregados, 
porque não interessa aos que deram um 

Manifestação é nacional
golpe de Estado que o povo trabalhe e gere 
renda no Brasil. O propósito disso é jogar o 
salário para baixo, precarizar as condições 
de trabalho e entregar o patrimônio pú-
blico brasileiro”, critica o secretário-geral 
cutista.

O Dia do Basta!, segundo Nobre, tam-
bém mandará um recado a quem pleiteia 
qualquer cargo nas eleições deste ano: 
"Mostraremos que o povo brasileiro não 
está satisfeito e que não aceita políticas 
que não sejam voltadas à população".

Liberdade e direito de Lula concor-
rer à Presidência da República!
A proposta da CUT para a saída da crise 
é que Lula seja libertado para concorrer à 
eleição presidencial, mas com o compro-
misso de revogar as medidas nefastas do 
governo golpista e convocar Assembleia 
Constituinte para fazer as reformas neces-
sárias para o fortalecimento da democra-
cia, para a retomada do crescimento, para 
a geração de emprego de qualidade e para 
a promoção de um novo ciclo de desenvol-
vimento sustentável. (Com o site da CUT)

Todos juntos 
no Dia do Basta!    
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Dúvidas mais comuns 
sobre os 26,05%

Perguntas e Respostas

 Quem está no processo judi-
cial dos 26,05% e quem recebe 
este percentual por implanta-
ção administrativa?

No processo original estão os 
8.240 servidores que eram sindi-
calizados ao Sintufrj na universi-
dade em 1991 e fi guram na ação 
inicial dos 26,05%. Recebe o per-

centual por implantação adminis-
trativa quem entrou depois na uni-
versidade.

 Como vai ser feito o corte 
dos outros 10 mil?

Esses 10 mil funcionários, que 
recebem os 26,05% por implanta-
ção administrativa, vão continuar 

recebendo o percentual até o tér-
mino dos processos administra-
tivos individuais abertos nas suas 
unidades. 

Mas aqueles que estavam no 
processo original que transitou em 
julgado no ano passado, mesmo 
respondendo a processo adminis-
trativo, vão ter os 26,05% corta-

dos, porque o processo transitou 
em julgado.

 Como vou saber se 
estou na lista do corte dos 
26,05%?

Estamos aguardando a Reitoria 
publicar a listagem ofi cial. Não va-
mos facilitar a vida da Reitoria.

A Tribo deve 
desculpas à categoria

O corte dos 26,05% 
atinge o dia a dia 
de milhares de 
servidores. Difícil 
medir o impacto desse 
fato e os transtornos 
na vida � nanceira 
das pessoas. Por isso 
é extremamente 
condenável que o 
grupo Tribo, que 
dirigia o Sindicato 
anteriormente à nossa 
gestão, use o drama, 
a dor das pessoas para 
fazer política. 

O anunciado corte dos 26,05% se 
soma ao rol dos ataques sistemático 
contra os servidores públicos, no ge-
ral, e em particular contra os técni-
cos-administrativos em educação da 
UFRJ. A repercussão do corte do ín-
dice, que cria mais angústia e incer-
teza fi nanceira nas pessoas, cria ter-
reno próspero para oportunismos, 
quase sempre motivados pela baixa 
política. O fato é que esse corte se 

Combater 
este governo

As disputas existem, mas é es-
sencial que a lealdade não seja 
abandonada na relação com os 
sindicalizados, razão da existência 
do Sintufrj. Infelizmente, na con-
tramão da ética, ao invés de pedir 
desculpas à categoria, a Tribo adota 
ritual pirotécnico, e cria falsas ex-
pectativas sobre decisão transitada 
em julgado, após recurso no STF. O 
objetivo é erguer nuvem de fuma-
ça sobre as suas responsabilidades 
pela situação que estamos vivendo: 
não utilizaram o tempo de defesa no 
processo dos 26,05% e perdemos a 
ação. Este é o fato, contra o qual não 
há argumento. 

O nível de desrespeito com os 
sindicalizados dessa turma não en-
contra limites. 

agrega à ofensiva do governo do gol-
pe, da Emenda Constitucional 95, 
que congela por 20 anos recursos 
para saúde, educação e área social; 
da reforma trabalhista e que entrega 
as riquezas do país aos grandes gru-
pos internacionais, sob a chancela 
do imperialismo. O que nos resta é 
fortalecer o Sindicato, aderir ao Dia 
do Basta! e pensar, criticamente, na 
opção do voto em outubro.

O Sintufrj não vai facilitar o trabalho 
da Reitoria. A publicação da lista oficial 
dos servidores que serão atingidos pelo 
corte é dela. Estamos aguardando.

Atenção: a lista que andou circulando 
nas redes está errada. Ela se refere ao 
Plano Bresser. Não é a dos 26,05%.
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Sintufrj abre inscrições 
para cursos

Vagas são oferecidas para cursos de capacitação e 
preparatório para Mestrado e Doutorado
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Veja os editais

CURSO. Alunas do Sintufrj de 
metodologia de pesquisa 

assistem à aula em sala da 
Decania do Centro 

de Tecnologia
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EDITAL PROCESSO DE INSCRIÇÃO

1. PODEM SE INSCREVER NOS CURSOS DO SINTUFRJ:
a) Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ filiados ao SINTUFRJ que estejam em dia em suas relações com o sindicato, de acordo com o 
estatuto da entidade;
b) Dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ;
c) Prestadores de serviços na UFRJ há mais de 1 ano devidamente comprovado pela Direção da Unidade em que trabalha.
Observação: O servidor técnico-administrativo em educação (item 1.a) terá prioridade no preenchimento das vagas. 

2. DATA DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO: 30 de julho a 03 de agosto de 2018.

3. LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
• Sede do Sindicato: (9:00 às 16:00h). Praça Jorge Machado Moreira, s/n - Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de Janeiro, RJ. Telefones: 21 3194-7100 
/ 3194-7101; 
• Subsede do Sindicato na Praia Vermelha: (9:00 às 16:00h). Av. Paster, 250, fundos. Telefone: 2542-9143.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ:
– Documento de identidade;
– Comprovante de sindicalização (contracheque e/ou carteirinha do sindicato atualizada).
• Dependentes de servidores técnico-administrativos em educação:
– Documento de identidade; 
– Comprovante de dependente de sindicalizado (carteira de identidade do dependente e comprovante de sindicalização do responsável ou declaração de 
dependente emitida pelo sindicato).
• Prestadores de serviços na UFRJ:
– Documento de identidade;
– Declaração do setor de pessoal da UFRJ onde presta seus serviços.

5. NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR CATEGORIA:
Serão oferecidas 20 vagas por turma.
A distribuição das vagas será feita segundo a seguinte ordem de prioridades:
a) Servidores técnico-administrativos em educação definidos pelo item 1.a deste edital;
b) Dependentes definidos pelo item 1.b deste edital até o limite de 75% das vagas restantes;
c) Demais inscritos definidos pelo item 1.c deste edital.

6. HORÁRIOS E LOCAIS DO CURSOS:

PROJETO UNIVERSIDADE PARA OS TRABALHADORES 2018
CURSO PREPARATÓRIO PARA MESTRADO E DOUTORADO / SINTUFRJ

(Preparatório para acesso aos cursos de pós-graduação)



 

3EDIÇÃO No 1255 – Caderno de Educação – 30 DE JULHO A 5 DE AGOSTO DE 2018
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjEDUCAÇÃO

EDITAL PROCESSO DE INSCRIÇÃO
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• Subsede do Sindicato na Praia Vermelha: (9:00 às 16:00h). Av. Paster, 250, fundos. Telefone: 2542-9143.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ:
– Documento de identidade;
– Comprovante de sindicalização (contracheque e/ou carteirinha do sindicato atualizada).
• Dependentes de servidores técnico-administrativos em educação:
– Documento de identidade; 
– Comprovante de dependente de sindicalizado (carteira de identidade do dependente e comprovante de sindicalização do responsável ou declaração de 
dependente emitida pelo sindicato).
• Prestadores de serviços na UFRJ:
– Documento de identidade;
– Declaração do setor de pessoal da UFRJ onde presta seus serviços.

5. NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR CATEGORIA:
Serão oferecidas 20 vagas por turma.
A distribuição das vagas será feita segundo a seguinte ordem de prioridades:
a) Servidores técnico-administrativos em educação definidos pelo item 1.a deste edital;
b) Dependentes definidos pelo item 1.b deste edital até o limite de 75% das vagas restantes;
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PROJETO UNIVERSIDADE PARA OS TRABALHADORES 2018
CURSOS DE CAPACITAÇÃO / SINTUFRJ

7. DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1. Os cursos preparatórios para Mestrado e Doutorado serão Certificados e poderão ser usados para a Progressão por Capacitação;
7.2. Para que a Certificação seja concedida, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência;
7.3. O SINTUFRJ disponibilizará um profissional capacitado, que será responsável pela Orientação Acadêmica dos alunos regularmente inscritos;
7.4. Os casos omissos ou situações não previstas por este edital serão resolvidos pela Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical do SINTUFRJ.

8. EMENTAS:
CURSO DE ESPANHOL INSTRUMENTAL 
ESTRATÉGIAS DE LEITURA / INICIAL
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em língua espanhola. Serão trabalhados textos autênticos de 
diferentes tipologias, gêneros e temáticas com o objetivo de preparar o aluno para a compreensão leitora, através do uso de estratégias de leitura.

ESPANHOL INSTRUMENTAL 2
ESTRATÉGIAS DE LEITURA / INTERMEDIÁRIO
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em língua espanhola. Serão trabalhados textos autênticos de 
diferentes tipologias, gêneros e temáticas, abrangendo textos acadêmicos, documentos administrativos, provas de processo seletivo para cursos de graduação 
e pós-graduação, entre outros.

METODOLOGIA DE PESQUISA
Compreender e aplicar os princípios da metodologia de pesquisa, a fim de aplicá-los na produção de projetos e pesquisas acadêmicas, supondo-se que a 
partir destes seja possível contribuir com o processo de adaptação do estudante, possibilitando ferramentas de inserção na pós-graduação, minimizando 
suas dificuldades e apreensões quanto à produção acadêmica e de pesquisa.

REDAÇÃO ACADÊMICA
Trabalhar várias formas de textos acadêmicos, com foco nas particularidades de cada um deles. Discutir algumas questões gramaticais que podem incomo-
dar quem escreve, dando ênfase sempre ao que é mais produtivo e recorrente na escrita universitária. Capacitar os servidores técnico-administrativos que, 
ao final de muitos cursos de graduação ou pós-graduação, precisam elaborar um trabalho de conclusão, apresentando um estudo um pouco mais longo e 
detalhado sobre tema de seu interesse.

INGLÊS INSTRUMENTAL 2
ESTRATÉGIAS DE LEITURA
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em língua inglesa. Serão trabalhados textos autênticos, de di-
ferentes tipologias, gêneros e temáticas, abrangendo textos acadêmicos, jornalísticos, documentos administrativos, provas de processo seletivo para cursos 
de pós-graduação, entre outros.

INGLÊS INSTRUMENTAL COM ÊNFASE EM TRADUÇÃO
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em língua inglesa. Serão trabalhados textos acadêmicos au-
tênticos, de diferentes áreas de conhecimento, de acordo com a demanda dos alunos, e provas de processo seletivo para cursos de mestrado e doutorado.
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7.2. Os casos omissos ou situações não previstas por este edital serão resolvidos pela Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical do SINTUFRJ.

8. EMENTAS:
CURSO DE ESPANHOL INSTRUMENTAL 
ESTRATÉGIAS DE LEITURA / INICIAL
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em língua espanhola. Serão trabalhados textos autênticos de 
diferentes tipologias, gêneros e temáticas com o objetivo de preparar o aluno para a compreensão leitora, através do uso de estratégias de leitura.

ESPANHOL INSTRUMENTAL 2
ESTRATÉGIAS DE LEITURA / INTERMEDIÁRIO
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em língua espanhola. Serão trabalhados textos autênticos de 
diferentes tipologias, gêneros e temáticas, abrangendo textos acadêmicos, documentos administrativos, provas de processo seletivo para cursos de graduação 
e pós-graduação, entre outros.

METODOLOGIA DE PESQUISA
Compreender e aplicar os princípios da metodologia de pesquisa, a fim de aplicá-los na produção de projetos e pesquisas acadêmicas, supondo-se que a 
partir destes seja possível contribuir com o processo de adaptação do estudante, possibilitando ferramentas de inserção na pós-graduação, minimizando 
suas dificuldades e apreensões quanto à produção acadêmica e de pesquisa.

REDAÇÃO ACADÊMICA
Trabalhar várias formas de textos acadêmicos, com foco nas particularidades de cada um deles. Discutir algumas questões gramaticais que podem incomo-
dar quem escreve, dando ênfase sempre ao que é mais produtivo e recorrente na escrita universitária. Capacitar os servidores técnico-administrativos que, 
ao final de muitos cursos de graduação ou pós-graduação, precisam elaborar um trabalho de conclusão, apresentando um estudo um pouco mais longo e 
detalhado sobre tema de seu interesse.

INGLÊS INSTRUMENTAL 2
ESTRATÉGIAS DE LEITURA
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em língua inglesa. Serão trabalhados textos autênticos, de di-
ferentes tipologias, gêneros e temáticas, abrangendo textos acadêmicos, jornalísticos, documentos administrativos, provas de processo seletivo para cursos 
de pós-graduação, entre outros.

INGLÊS INSTRUMENTAL COM ÊNFASE EM TRADUÇÃO
Capacitar técnicos-administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em língua inglesa. Serão trabalhados textos acadêmicos au-
tênticos, de diferentes áreas de conhecimento, de acordo com a demanda dos alunos, e provas de processo seletivo para cursos de mestrado e doutorado.

SAÚDE DO TRABALHADOR
Apresentação da História da Saúde no Brasil. Promover o conceito de saúde de acordo com os princípios da OMS (Organização Mundial da Saúde). Discutir 
temas relacionados à promoção da saúde coletiva, com destaques sobre a promoção da saúde mental e social. Noções de imunologia, desenvolvendo me-
didas profiláticas ao combate de doenças, com destaque para a importância das campanhas de vacinação. Cuidados básicos sobre Saúde do Trabalhador no 
ambiente hospitalar. Noções de fisiologia humana com o objetivo de compreender como funciona nosso organismo e a partir daí promover novos hábitos 
de alimentação, valorizar a atividade física, discutir temas ligados à necessidade de prevenção das doenças sociais.
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Agosto marca parceria público-privada na UFRJ
UFRJ & BNDES

O prédio do antigo Ca-
necão, construído no ter-
reno da universidade, na 
Praia Vermelha, o edifício 
de nº 22, na Praça da Re-
pública, no Centro do Rio 
de Janeiro, e oito áreas es-
palhadas pela Cidade Uni-
versitária compõem a lista 
dos bens imóveis da UFRJ 
disponíveis para a conces-
são de uso privado. 

O patrimônio foi rela-
cionado no contrato firma-
do entre a UFRJ e o BNDES 
com o objetivo de potencia-
lizar economicamente ati-
vos da instituição.    

No dia 16 de julho, o  
BNDES publicou edital que 
licitará a empresa de con-
sultoria que fará a análise 
dos ativos imobiliários da 
UFRJ – bens imóveis: ter-
renos e edificações. 

Os bens listados se en-
contram na Praia Verme-
lha, Cidade Universitária e 
no Centro da cidade. O pre-
gão está previsto para 7 de 
agosto, e o prazo para a en-
trega dos primeiros estudos 
é de 150 dias após essa data. 

Última palavra
As modelagens de uso dos 
bens apresentadas pela con-

sultoria vencedora, nos próxi-
mos meses, serão levadas aos 
órgãos colegiados da UFRJ 
e, segundo a Reitoria, dis-
cutidas amplamente com a 
comunidade universitária. A 
licitação para concessão dos 
ativos imobiliários tem pre-
visão de ocorrer em um ano. 

Além de passar pelos 

colegiados, uma comissão 
específica, composta por 
diferentes membros da 
comunidade universitária, 
acompanhará a evolução 
do projeto. A decisão final 
será do Conselho Univer-
sitário (Consuni), instân-
cia máxima de delibera-
ções da universidade.

Por muitas vezes essas 
quatro palavras reverbe-
raram na UFRJ durante a 
campanha da comunidade 
universitária pela recupera-
ção da área na qual estava 
instalada a casa de espetácu-
lo. Entre os imóveis listados 
no acordo entre a UFRJ e o 
BNDES, o do ex-Canecão é 
mais simbólico, pela épica 
luta que envolveu sua con-
quista.

Situado no coração da 
Zona Sul carioca, em frente 
ao Rio Sul, um dos shop-
pings mais movimentados 
da cidade, o espaço é o filé-
-mignon dos ativos da UFRJ 
e sempre foi alvo de especu-
lação imobiliária pelo ende-
reço privilegiado, localizado 
em uma das áreas mais ricas 
do Rio.

Depois de anos de dispu-
ta judicial, que se arrastava 
desde o final da década de 
1960, finalmente em 2010 a 
Justiça bateu o martelo em 
favor da universidade, in-
corporando o imóvel ao seu 
patrimônio.

‘O Canecão é nosso'
Mas essa conquista foi 

precedida de intensa mobi-
lização, com a participação 
ativa do movimento estu-
dantil e das entidades repre-
sentativas da comunidade 
universitária, como Sintufrj 
e Adufrj. A saga envolveu 
passeatas, shows e até a ocu-
pação do imóvel. E a luta foi 
celebrada como um dos pon-
tos altos da defesa da univer-
sidade pública.

Muitos planos chegaram a 
ser feitos para a utilização do 
espaço. A universidade che-
gou a discutir com o Instituto 
dos Arquitetos do Brasil (IAB) 
a elaboração de um novo pro-
jeto arquitetônico para o imó-
vel para a instalação do que se 
chamaria Esquina Carioca de 
Arte, Ciência e Cultura. Uma 
sala com 100 lugares, que se-
ria batizada de Café Universi-
tário, também fazia parte do 
projeto . 

Hoje, a área do ex-Cane-
cão está prestes a ser entre-
gue à iniciativa privada. E,  
impressionante: sem qua-
quer ato de resistência.
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MAPA DOS NEGÓCIOS. Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, com as áreas disponíveis para serem utilizadas, segundo o acordo

EX-CANECÃO. Um outro prédio será erguido pela empresa que ganhar a concessão
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UFRJ discute arrocho fiscal 

O COLAPSO nos investimentos deixa obras inacabadas no campus do Fundão

Foto: Renan Silva

Emenda Constitucional 95, que congelou investimentos públicos no país, impede investimentos nas universidades 

A UFRJ quer discutir 
com a comunidade univer-
sitária como enfrentar os 
efeitos drásticos da Emen-
da Constitucional 95, apro-
vada em 2016, que conge-
la gastos públicos por 20 
anos. Para isso, a Reitoria 
está convocando para um 
debate no dia 8 de agosto, 
às 10h, no auditório princi-
pal do CT2. 

A iniciativa é da Pró-Rei-
toria de Planejamento, De-
senvolvimento e Finanças, 
que quer debater ampla-
mente com a comunidade 
da UFRJ os limites de fun-
cionamento das instituições 
federais de ensino superior 
(Ifes) com os orçamentos 
decrescentes desde 2014 e 
que se acentuam agora com 
os efeitos da EC 95. 

De acordo com Roberto 
Leher, este debate é neces-
sário porque a sociedade 
brasileira ainda não está 
esclarecida sobre o que sig-
nifi ca a Emenda Constitu-
cional 95. “Ela não apenas 
congela os gastos públicos, 

como pressupõe uma re-
dução paulatina, mas mui-
to acentuada, dos gastos 
públicos no período de 20 
anos”, observa.

Na opinião do reitor, o 
regime fi scal que nasceu 
com o governo Temer traz 
embutido o conceito de 
uma “profunda” reforma 
do Estado, com reforma 
trabalhista, fl exibilização 
no serviço público, priva-
tização da saúde, fi m do 
Sistema Único de Saúde, 
reforma da Previdência. 
“Um novo Estado está sen-
do desenhado, e nele não 
há lugar estratégico proe-
minente para a educação 
e a universidade pública, 
e para a ciência e tecnolo-
gia”, alerta o reitor.

 Vulnerabilidade
Roberto Leher desenha o su-
foco fi nanceiro da UFRJ: “A 
universidade teve uma per-
da orçamentária brutal. Os 
recursos de investimento, 
com orçamento da ordem 
de R$ 55 milhões em 2013 

e 2014, hoje estão reduzidos 
a R$ 6 milhões. No custeio, 
queda de recursos já alcan-
çou 20% do ano passado 
para cá, e, no horizonte, há 
a perspectiva de nova queda 
em 2019, o que coloca o fun-
cionamento da universidade 
numa situação de vulnerabi-
lidade”.

O reitor da UFRJ disse 
que está atuando junto à 
Andifes, a parlamentares, 
entre outros setores da socie-
dade, levando a preocupação 
da comunidade universitá-
ria. “Mas é muito importante 
que a sociedade brasileira, a 
juventude, os movimentos 
sociais e sindicatos também 
tenham maior engajamento 
nas lutas que podem defi nir 
o futuro dos direitos sociais, 
da universidade pública, da 

“A universidade 
teve uma perda 
orçamentária 
brutal. Os 
recursos de 
investimento, 
com orçamento 
da ordem de R$ 
55 milhões em 
2013 e 2014, hoje 
estão reduzidos 
a R$ 6 milhões”, 
diz Leher. “No 
custeio, queda 
de recursos já 
alcançou 20%”

ciência e da tecnologia no 
país”, enfatiza o reitor. 

Debatedores
Participarão do debate a 
professora do Instituto de 
Economia Ester Dueck, ex-
-integrante da Secretaria de 
Orçamento e Finanças do 
Ministério do Planejamen-
to; Poti Lucena, da Univer-
sidade Federal do Oeste da 
Bahia, coordenador da Co-
missão de Modelos do Fó-
rum de Pró-Reitores de Pla-
nejamento e Administração 
da Associação Nacional de 
Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes) – que analisa 
a distribuição de orçamento 
para as universidades – e 
o reitor da UFRJ, Roberto 
Leher. 
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Despejo na Praia do Mangue 
resulta em drama social

João Batista da Silva, 78 
anos, viu toda sua vida 
desabar na manhã de 

25 de julho, quando foi des-
pejado de sua casa na Praia 
do Mangue, local próximo à 
Reitoria da UFRJ, por força 
de uma ação de reintegração 
de posse executada com o 
apoio da Polícia Federal. 

“Pai, acorda! Tá cheio de 
polícia federal aqui! Aos gri-
tos do meu filho, eu respon-
di: Por quê? Não matei nin-
guém” – relatou Seu João, 
aposentado da UFRJ e um 
dos moradores mais antigos 
da Praia do Mangue. 

Sua família morava no 
local desde 1928, antes do 
aterramento das ilhas que 
deram origem à Ilha do 
Fundão e à Cidade Univer-
sitária. Na noite desse dia 
trágico, ele iria dormir no 
carro.  

Assim como Seu João, 
todas as famílias (cerca de 
40 pessoas) residentes na 
área tiveram que esvaziar 
suas casas, às pressas, sob 
muito choro. A maioria não 
tinha para onde ir. Os per-
tences foram transportados 
para o depósito do BRT, 
próximo ao Alojamento Es-
tudantil. 

 
Ação espetaculosa
A decisão pela reintegra-
ção de posse da área é fruto 
de uma ação movida pela 
UFRJ desde 1996, concluí-
da em dezembro de 2017 e 
posta em prática na quarta-
-feira, 25, por determina-
ção da Justiça Federal, em 
cumprimento a acórdão 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU), que trata 
bens imóveis da União e da 
legislação patrimonial imo-
biliária. 

Como virou moda no go-
verno golpista, as ações em 
cumprimento a mandados 
judiciais são espetaculosas 

e imediatamente veicula-
das pela mídia. Mais de 10 
carros da Polícia Federal e 
pelo menos cinco oficiais 
de justiça participaram do 
despejo, que foi divulgado 
em tempo real pela impren-
sa comercial.

Demolição 
No dia do despejo, as famí-
lias foram poupadas de as-

sistirem a suas casas sendo 
postas abaixo, embora ini-
cialmente essa fosse a ordem 
da Reitoria, segundo um dos 
oficiais de justiça. A ameaça 
foi sustentada durante todo o 
dia, e somente não foi cum-
prida por muita pressão dos 
estudantes, que ocuparam o 
local, organizados pelo Dire-
tório Central dos Estudantes 
(DCE) Mário Prata.  

A Reitoria não cumpriu 
com o compromisso assu-
mido com as famílias da 
Praia do Mangue e elas es-
tão jogadas à própria sorte. 
O acordo feito pela Ad-
ministração Central para 
construção de casas na 
Vila Residencial da UFRJ, 
para onde os moradores 
seriam levados, não pas-
sou de palavras ao vento. A 
universidade apoiaria um 
projeto de  vaquinha virtu-
al – cujo nome pomposo 
é crowdfunding – para 
angariar recursos para a 
construção das moradias. 

Trata-se de um pro-
jeto de extensão criado e 
iniciado em janeiro deste 
ano, e apresentado às fa-
mílias da Praia do Mangue 
e à Associação de Mora-
dores da Vila Residencial 
da UFRJ (Amavila), que 
se dispôs a ceder terreno 
para as casas. 

 “Hoje barramos a de-
molição, foi uma vitória, 
mas queremos discutir o 
destino das famílias”, disse 
o diretor do DCE, Thallys 
Albert.

Nenhum representante 
da Reitoria e da Prefeitura 
Universitária acompanhou 
a ação da Justiça. Quem 
assinou o auto de reinte-
gração foi um funcionário 

da Pró-Reitoria de Gestão 
e Governança (PR-6), que 
responde pelo patrimônio 
da universidade.

Em nota, a Reitoria da 
UFRJ informou que esse é o 
terceiro mandado expedido 
pela Justiça, após tentati-
vas da universidade em ne-
gociar prazos e restrições às 
atividades comerciais com 
os moradores.

Sem teto 
até quando?

Assistir à invasão 
do campus da 
UFRJ por policiais 
federais armados 
e com a missão 
de garantir o 
desmonte de 
uma comunidade 
erguida em 1928 é 
difícil de acreditar. 
Um dia de tristeza 
e revolta para 
a comunidade 
universitária 

HUMILHAÇÃO. Despejo das famílias sob a mira de agentes federais armados

TRISTEZA. Coagido pelos policiais federais, Seu João Batista, 78 anos, viu a sua casa ser esvaziada

Fotos: Renan Silva

 

         



Jornal do Sintufrj EDIÇÃO No 1255 – 30 DE JULHO A 5 DE AGOSTO DE 2018
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br8Jornal do Sintufrj MÍDIA

Foto: Renan Silva

NA PRAÇA. Festival de comunicação reuniu expositores em rodas de conversas na Cinelândia. As lutas de 1968 e a resistência à ditadura foram o tema deste ano

SINTUFRJ. Por meio de fotos, vídeos e capas históricas do jornal, Sindicato marcou presença

Comunicação Sindical e Popular vai às ruas 
Cinelândia foi palco de performances artísticas, debates e reuniu sindicatos e movimentos populares, numa atividade do NPC

No dia 24 de julho foi 
realizada a segunda edição 
do Festival da Comunicação 
Sindical e Popular, na praça 
da Cinelândia, no Centro do 
Rio de Janeiro. Sindicatos 
de trabalhadores e organi-
zações do movimento social 
participaram do evento. 

Na barraca do Sintufrj 
foram exibidos dois vídeos 
(um sobre a história de lutas 
da entidade e outro intitula-
do Retratos do Trabalho na 
UFRJ, que conta um pouco o 
fazer dos técnicos-adminis-
trativos em educação na uni-
versidade) e expostos exem-
plares do jornal da categoria. 

O evento foi organizado 
pelo Núcleo Piratininga de 
Comunicação (NPC), cuja 
coordenadora é a jornalista 
Claudia Santiago. Vito Gian-
notti, um dos fundadores do 
Núcleo, falecido em 2015, e 
a vereadora Marielle Fran-
co, assassinada há quatro 
meses, foram homenagea-
dos ao longo do dia. 

Rodas de conversas
Às 11h, a histórica Dulce Pan-
dolfi e o ex-metalúrgico Sta-

nislaw Szermeta abriram a 
roda de conversa, cujo tema 
foi “Resistência no Brasil em 
1968”. “Apesar das derrotas, 
fomos politicamente vito-
riosos”, afirmou Dulce. Já 
Szermeta lembrou a greve da 
Cobrasma (Companhia Bra-
sileira de Materiais Ferroviá-
rios), em Osasco, quando os 
operários foram vítimas de 

repressão policial violenta.  
Darlan Montenegro, cien-

tista político e professor da 
Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, iniciou 
a conversa sobre “1968, 50 
anos depois” citando a Guer-
ra do Vietnã, a tortura de 
presos políticos no Brasil e a 
influência de movimentos, 
como o feminismo, no com-

portamento da sociedade nos 
dias atuais. 

Outros nomes, como Luís 
Eduardo Mergulhão, Cid Ben-
jamin, José Cláudio Alves e Va-
léria Barbosa, enriqueceram as 
discussões sobre uma comuni-
cação democrática e plural.

Arte para todos
Apresentações artísticas tam-

bém não faltaram no festival. 
O ator Carlos Maia fez uma 
performance teatral na par-
te da tarde, na qual retratou 
preconceitos sofridos pelos 
negros no mercado de tra-
balho. Às 18h30, Ana Paula, 
Julião, Paulo Lacerda e Re-
pper Fiell ocuparam a cena 
com números vibrantes de 
funk e hip-hop, animando 
todos os presentes. O evento 
foi encerrado com o show co-
reografado pelo cantor Lucio 
Sanfilipo.  

Claudia Santiago destacou 
a importância da participação 
dos sindicatos no festival. Se-
gundo ela, eventos como esse 
aproximam as entidades da 
população em geral. 

“Quando pensei em tra-
zer o festival para a rua, foi 
justamente para trazer a 
imprensa sindical para cá. 
É muito importante ressal-
tar a participação das en-
tidades, como o Sintufrj e 
o Sindicato dos Petroleiros 
do Norte Fluminense, que 
mostraram uma riqueza de 
materiais, assim como todas 
as outras barracas”, disse a 
jornalista. 
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