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Assembleia dos técnicos-
-administrativos decide 
mobilizar a universidade 
para o 10 de agosto, o Dia 
do Basta!, protesto nacional 
contra o governo do golpe e 
aliados. 

Paralisação no 
Dia do Basta!
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EM FOCOGIRO BRASIL

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) divulgou, no 
dia 1°, que o eleitorado bra-
sileiro aumentou 3,14% nos 
últimos quatro anos, sendo 
147.302.354 votantes con-

Fora do mercado: 65 milhões
Segundo dados da Pes-

quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad) 
divulgados no dia 31 de 
julho pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE), 65,6 milhões 
de brasileiros estão fora do 
mercado de trabalho (que 
não estão empregados nem 
em busca de vaga) neste 
desgoverno Temer. 

150 milhões de eleitores
tra 142.822.046, em 2014. 
Há ainda 1.409.774 eleitores 
que não poderão votar ou se 
candidatar neste ano por es-
tarem com os direitos políti-
cos suspensos.

O Ministério Públi-
co Federal de São Paulo 
(MPF-SP) retomará as in-
vestigações sobre a morte 

Herzog 

A AFL-CIO, maior Cen-
tral Sindical dos Estados 
Unidos, lançou um mani-
festo em defesa da demo-
cracia no Brasil, pedindo 
a libertação imediata de 
Lula. Trecho do manifes-

Lula
to diz: "...de 2003 a 2015, 
os governos de Luiz Inácio 
Lula da Silva e Dilma Rous-
seff abraçaram a inclusão 
social, de gênero e racial e 
tiraram 40 milhões de bra-
sileiros da pobreza”.

de Vladimir Herzog, tor-
turado e assassinado em 
1975 durante a ditadura 
empresarial-militar. O in-
quérito será reaberto após 
o Estado brasileiro ter sido 
condenado pela Corte Inte-
ramericana de Direitos Hu-
manos (CIDH) pela falta de 
investigação, julgamento e 
possíveis punições aos cri-
minosos.

AGENDA

Mídia, Violência e Direitos Humanos 
O curso de Mídia, Violên-

cia e Direitos Humanos, co-
ordenado pelo jornalista Pe-
dro Barreto, tem como foco 
promover o debate sobre a 
representação da violência na 
mídia hegemônica e propor 
alternativas a esta narrativa. 

As aulas serão ministra-
das nos dias 9, 16, 23 e 30 de 
agosto; 6, 13 e 27 de setem-
bro; 4, 11 e 25 de outubro; 1º e 

8 de novembro, das 17h30 às 
20h30, no auditório do Ne-
pp-DH, no campus da Praia 
Vermelha (Avenida Pasteur, 
250, fundos, Urca). Total de 
vagas oferecidas: 60. Mais 
informações na página: ht-
tps://www.facebook.com/
Curso-de-Extensão-Mídia-
-Violência-e-Direitos-Hu-
manos-167525846780541/.

O curso é uma realização 

A Escola de Comunica-
ção (ECO) abrirá inscrições 
para o mestrado em Cria-
ção e Produção de Con-
teúdos Digitais, processo 
seletivo para formação da 
turma de 2019, de 20 de 
agosto a 20 de setembro. 
Três vagas estão reservadas 
para técnicos-administrati-
vos em educação da UFRJ. 
Mais informações pelo site 
//ppgticom.eco.ufrj.br/. 

Conteúdos 
Digitais

do Nepp-DH e da Decania do 
Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH), através 
do edital de Registro Único 
de Ações de Extensão (RUA), 
da Pró-Reitoria de Extensão 
da UFRJ, com o apoio das 
entidades parceiras Defezap, 
Fórum Grita Baixada, Núcleo 
Piratininga de Comunica-
ção (NPC) e Redes da Maré. 
Aberto ao público. 

O neurocirurgião Elias 
Tanus dará a palestra “Mis-
teriosamente: desvendando 
os enigmas do cérebro - evi-
tando o AVC e outras doen-
ças relacionadas”.

Auditório 122, do bloco G, do 
CT – Dia 9, das 10h às 12h

informações: 21 99344 3737
Todos os participantes receberão 
certificado.

Cérebro

O aposentado da UFRJ 
e forrozeiro, com longa es-
trada de sucesso, lança, no 
dia 11 de agosto, seu novo 
CD na Associação Atlé-
tica do Banco do Brasil 
(Rua Haddock Lobo, 227, 
Tijuca), em show das 21h 
às 3h. 

Jadson 
Moura 

lança CD

ÔNIBUS híbrido da UFRJ. Projeto desenvolvido pelo LabH2, da Coppe, em circulação

Foto: Renan Silva

Foto: Internet

As frentes Brasil Popular 
e Povo Sem Medo aderiram, 
na quinta-feira, 2, às mo-
bilizações convocadas pela 
CUT e demais centrais sin-
dicais para o Dia Nacional 
do Basta, em 10 de agosto. 

Dia do Basta!
A decisão foi tomada na reu-
nião entre os representantes 
das entidades que compõem 
as duas Frentes, entre elas 
MST, MTST, UNE, Mar-
cha Mundial de Mulheres 
e Conen. (CUT nacional)
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Indignados com os ata-
ques sistemáticos do go-
verno do golpe aos direi-
tos dos trabalhadores (o 
mais recente é o corte dos 
26,05%), os técnicos-admi-
nistrativos em educação da 
UFRJ aprovaram paralisa-
ção na sexta-feira, 10, Dia 
do Basta!

Decisão tomada em as-
sembleia no dia 1º tam-
bém prevê participação nas 
ações de protestos na uni-
versidade e no ato conjunto 
dos trabalhadores na Praça 
XV. Está previsto ato públi-
co na Praia Vermelha, com 
performances para chamar 
a atenção da população, às 
11h.

 A assembleia aprovou a 
constituição de uma comis-
são de mobilização que irá 
organizar as ações na uni-
versidade no Dia do Bas-
ta! O Sintufrj já começou 
a produzir faixas, cartazes, 
adesivos, matérias nas re-
des sociais, dentro do es-
forço de divulgação da ma-
nifestação política.

BASTA DE DESEMPREGO, CORTES SALARIAIS 
E NOS ORÇAMENTOS DAS UNIVERSIDADES
O país vive dias sombrios com o apro-

fundamento da crise. Desemprego, ataque 
a direitos, corrupção do grupo instalado  no 
Palácio do Planalto, entrega das riquezas na-
cionais a corporações estrangeiras. 

O conluio do golpismo saqueou direitos 
dos trabalhadores com a reforma trabalhista 
e tirou do Estado qualquer capacidade de in-
vestimento em educação e saúde (verdadeiro 
genocídio de pobre em hospitais públicos) 
com a Emenda Constitucional que congelou 
os gastos públicos, por 20 anos.

Na sexta-feira, 10 de agosto, vamos dizer 
um BASTA! a tudo isso, a este governo e aos 
candidatos que representam esse projeto. As 
centrais sindicais organizam uma mobiliza-
ção nacional com ocupação das ruas e praças 
a partir das primeiras horas do dia. Vamos 
protestar contra o este governo corrupto e 
golpista, defender nossos direitos e as insti-
tuições e conversar com a população. 

Razões não faltam
A categoria vai parar e protestar no Dia 
do Basta! porque na UFRJ os ataques se 
materializam de maneira contundente 
e sistemática. Enquanto a universida-
de é obrigada a interromper pesquisas, 
programas de extensão, cortar bolsas de 
auxílio estudantil, interromper obras e 
até suspender contratos de manutenção 
dos campi em consequência dos cortes 
de verbas que cada vez mais asfi xiam a 
instituição,  seus servidores são atacados 
pelo governo golpista com o corte de di-
reitos, como dos 28% e dos 26,05%. 

O Dia do Basta! no Rio de Janeiro 
está sendo organizado pelas centrais 
sindicais CUT, CTB, CSP Conlutas, In-
tersindical e Força Sindical, e está pro-
gramada vigília durante todo dia, com 
atividades culturais e panfl etagem, e a 
partir das 16h, ato político na Praça XV.

PARALISAÇÃO
Mobilização 
nacional, com 
ocupação das ruas 
e praças a par-
tir das primeiras 
horas do dia. 
Vamos protestar 
contra esse 
governo corrupto 
e golpista, 
defender nossos 
direitos e con-
versar com a 
população 

APROVA
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Na sessão do Conse-
lho Universitário de 
quinta-feira, 2 de 

agosto, o Sintufrj e os mem-
bros da categoria presentes 
reivindicaram que a Reitoria 
empregasse todos os esfor-
ços para evitar o corte dos 
26,05% de cerca de 8 mil ser-
vidores já a partir deste mês. 
Mas o pró-reitor de Pessoal, 
Agnaldo Fernandes, foi inci-
sivo: todos os recursos admi-
nistrativos da Reitoria para 
adiar o corte do percentual 
estão esgotados. 

Assim como na assem-
bleia da categoria realizada 
no dia anterior, ficou claro a 
dirigentes sindicais, à banca-
da dos técnicos-administra-
tivos no conselho e a servi-
dores que só a mobilização 
política pode neutralizar os 
ataques contra nossos di-
reitos. A palavra de ordem é 
reforçar a convocação para o 
dia 10 de agosto (veja maté-
ria na página 3).

Lutar é preciso
Corte dos 26,05% mostra que a saída contra os ataques do sistema aos nossos direitos é mobilização

Além do Dia do Basta!, 
os 26,05% já tinham sido o 
assunto que dominou a pau-
ta da assembleia realizada 
no auditório do CT, na quar-
ta-feira, com a participação 
do pró-reitor de Pessoal.

Tentativa
No Consumi, Agnaldo Fer-
nandes voltou a repetir ex-
plicações dadas na assem-
bleia. Lembrou mais uma 
vez que desde o fim de janei-
ro o Tribunal de Contas da 
União (TCU) determinou o 
corte dos 26,05%, e que de 
lá para cá todos os recursos 
possíveis foram impetrados. 
E mais:  só restaria à UFRJ 
executar a determinação do 
tribunal, sob pena de ser 
acusada de descumprimen-
to de decisão judicial.

Ele explicou que o acór-
dão do TCU manda cortar 
os 26,05% de todos os ser-
vidores, técnicos e docentes. 
Só que em etapas diferentes. 

De imediato, como se sabe, 
o corte atingirá os cerca de 8 
mil servidores que estão na 
ação original; em seguida, 
o corte atingirá cerca de 10 
mil servidores que recebem 
o percentual por implanta-
ção administrativa; numa 
terceira etapa, cortará os 
26,05% dos docentes, que 
no momento estão prote-
gidos por uma liminar em 
mandado de segurança.

No caso dos 10 mil servi-
dores que tiveram implan-
tação administrativa, o TCU 
determinou que o corte ocorra 
logo que terminem os proces-
sos administrativos individu-
ais abertos nas suas unidades. 

O que a Reitoria vai ar-
gumentar junto ao TCU, se-
gundo o pró-reitor, é que o 
corte dos 26,05% de todos 
se dê só no final do processo.  
Fazer o corte como o TCU 
quer vai criar problemas 
de governabilidade para a 
UFRJ, disse Agnaldo.

Recurso do recurso
O assessor jurídico do Sin-
tufrj Rudi Cassel também 
participou da assembleia. 
Adiantando que não se pode 
gerar maiores expectativas, 
o advogado informou que 
ingressará com um último 
recurso (chamado rescisória 

da rescisória) na tentativa 
de manter o percentual. Mas 
Rudi Cassel frisou que são 
remotas as possibilidades de 
sucesso. Ele lembrou a reite-
rada intenção do governo e 
da Justiça de retirar de vez 
este direito dos trabalhado-
res da UFRJ.

Foco político

A coordenadora-geral 
do Sintufrj Neuza Luzia 
lembrou as constantes 
tentativas do governo em 
mais de duas décadas de 
tirar o percentual. “Não 

se pode perder o foco do 
momento político que es-
tamos vivendo. O golpe 
de 2016 atingiu principal-
mente os trabalhadores, 
especialmente dos serviços 
públicos”, disse ela, lem-
brando a maneira inédita e 
acelerada com que a Justiça 
vem tratando os recursos 
da entidade sobre o tema. 
“Há uma questão política 
atravessando o julgamento 
de nossos direitos”, aponta 
a coordenadora.

MESA. Wilmar da Silva (diretor), Agnaldo Fernandes (pró-reitor), Neuza Luzia (coordenadora), Noemi Andrade (diretora) e Rudi Cassel, na assembleia do dia 1º

Fotos: Renan Silva
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DENÚNCIA GRAVE

O Sintufrj terá que 
pagar entre R$ 100 mil 
e 500 mil ao Fundo de 
Defesa dos Direitos Difu-
sos (FDD), do Ministério 
Público do Trabalho, ao 
ser condenado na ação 
civil pública 0011625-
62.2014.5.01.0042 de as-

sédio moral coletivo aos 
trabalhadores da entida-
de. Além disso, o Sindi-
cato deverá submeter-se 
a uma série de obrigações 
de fazer e não fazer.    

Inicialmente, a inde-
nização pelo dano moral 
coletivo foi fixada em R$ 

100 mil e multa diária de 
R$ 100 a ser calculada 
por cada obrigação desa-
tendida. Porém, o MPT e 
o Sintufrj recorreram ao 
TRT da 1ª Região. O pri-
meiro, visando aumentar 
a condenação para R$ 500 
mil, enquanto o objetivo do 

Sindicato é reformar a de-
cisão, ou seja, se livrar da 
condenação.   

O julgamento ocorreu 
no dia 24 de julho deste 
ano. O relator votou pela 
manutenção da sentença 
no valor de R$ 100 mil. 
Mas o desembargador-

-presidente divergiu e fez 
um pedido de vistas e de 
mais tempo para confir-
mar o caráter divisível (e 
não coletivo) do suposto 
assédio e sua condenação. 
O julgamento está suspen-
so e aguardando nova data 
para sua finalização.

Sintufrj condenado por assédio moral coletivo

'Eu sou apaixonado pelo que faço'

Premiação  
No Congresso Brasileiro e 
Chileno de Anatomia, rea-
lizado entre os dias 17 e 21 
de julho deste ano, em João 
Pessoa (PB), Luiz Alberto 
recebeu menção honrosa 
pelo trabalho “Metopismo 
em crânios do Laboratório 
de Anatomia Humana da 
UFRJ, campus de Macaé”.

fecha em torno dos oito anos 
de idade. Porém, há aqueles 
em que este fechamento não 
ocorre, o que, na prática, 
não causa nenhum proble-
ma. A não ser, por exemplo, 
a possibilidade de erro em 
um diagnóstico no caso de 
um atendimento de emer-
gência em razão de um aci-
dente: a rachadura pode ser 

confundida com uma situa-
ção clínica grave, o que pode 
levar a uma cirurgia desne-
cessária.

Luiz Alberto se prepara 
para iniciar uma nova fase 
na UFRJ. Nos próximos 
dias, fará parte do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), no 
Fundão, e também pretende 
iniciar seu doutorado. Na 

UFRJ-Macaé, além de atu-
ar no laboratório (sua ativi-
dade incluía dissecar peças 
cadavéricas para as aulas 
nos cursos de graduação 
em saúde), ele foi professor 
substituto de anatomia hu-
mana nos cursos de Biolo-
gia e Farmácia. Atualmente 
é docente em anatomia em 
outras instituições. 

A declaração de 
amor à profissão do 
técnico em anatomia 
e necropsia do Labo-
ratório de Anatomia 
Humana na UFRJ-
-Macaé, Luiz Alberto 
Diniz do Nascimento, 
33 anos, não é retóri-
ca. Formado em fisio-
terapia, mas servidor 
da UFRJ desde 2012 
de nível médio, sem-
pre almejou elevar sua 
carreira ao patamar 
superior. O ingres-
so em Macaé, cam-
pus com importantes 
pesquisas, ajudou-o a 
abrir seus horizontes. 

Em pouco tempo, 
depois de cursar espe-
cializações, Luiz Alberto 

A conclusão da pesquisa 
mostra que o crânio de um 
adulto pode apresentar uma 
alteração rara chamada per-
sistência da sutura metópica 
(uma rachadura vertical no 
meio da testa), com a qual 
todos nascemos para permi-
tir que os ossos do crânio se 
tornem flexíveis para o par-
to, mas que, comumente, se 

partiu para o mestra-
do no Programa de 
Pós-Graduação em 
Produtos Bioativos e 
Biociência. Hoje, co-
leciona homenagens 
e menções honrosas 
pelos diversos arti-
gos que publicou em 
revistas especializa-
das nacionais e inter-
nacionais. Em 2017, 
transformou seu pro-
jeto de dissertação no 
artigo “Suplementação 
de um gel à base de be-
terraba enriquecido de 
nitrato melhora a força 
e a oxigenação muscu-
lar em atletas de jiu-
-jítsu", o qual foi muito 
elogiado pela comuni-
dade científica. LUIZ Alberto no Congresso Brasileiro e Chileno de Anatomia

Constrangimentos teriam acontecido na gestão da Tribo. Multa pode chegar a R$ 500 mil
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Os cerca de 40 mo-
radores da Praia do 
Mangue continuam 

sem ter onde morar, após a 
execução da ação de reinte-
gração de posse da Reito-
ria no dia 25 de julho. Sem 
muitas opções, a maioria 
está abrigada em casa de 
parentes, numa espera ain-
da sem previsão de quando 
terão um novo teto. 

São duas as alternati-
vas para essas famílias: a 
de curto prazo e provisória 
depende da liberação do 
aluguel social pela Secre-
taria Municipal de Habi-
tação; e a de médio prazo 
e definitiva, da construção 

Famílias despejadas continuam sem teto
A UFRJ carece 
da definição 
de uma política 
voltada para a 
habitação
no campus

de novas casas em terre-
no da Vila Residencial da 
UFRJ.

 
Manifesto 
Integrante da bancada dos 
técnicos no Consuni, Gerly 
Miceli cobrou no Consuni a 

necessidade da definição de 
uma política habitacional na 
UFRJ. Ela disse que existe 
uma situação de déficit ha-
bitacional para moradores 
e estudantes na universida-
de. Outra representante dos 
técnicos-administrativos 

no Conselho, Vera Valente,  
leu um manifesto cobrando 
apoio da UFRJ às famílias 
despejadas. O texto desta-
cava que “o direito à mora-
dia é ainda artigo de luxo no 
país, e quem paga o preço 
são as pessoas, que se veem 

obrigadas a ocupar terre-
nos e imóveis abandonados. 
No caso dos moradores da 
Praia do Mangue, chega a 
ser desumano, haja vista 
que alguns viviam lá desde 
antes da construção da Ci-
dade Universitária da Ilha 
do Fundão”.

O reitor Roberto Leher 
limitou-se a repetir as ex-
plicações já divulgadas na 
nota pública publicada pela 
Reitoria, no dia do despejo. 
Segundo Leher, “a respon-
sabilidade saiu das mãos 
da universidade”, quando 
houve resistência dos mo-
radores em interromper 
o comércio ilegal na área 
ocupada para que a UFRJ 
pudesse negociar a deso-
cupação de forma gradual. 
A ação de reintegração de 
posse foi determinada pela 
Justiça Federal, em cum-
primento a acórdão do Tri-
bunal de Contas da União

Segundo Vera Valente, 
a Associação de Morado-
res. da Vila Residencial está 
acolhendo os moradores. 

Os sindicalizados que 
receberem comunicado da 
Light denominado “Termo 
de Ocorrência de Irregu-
laridade” ou simplesmen-
te "TOI" devem procurar 
agendar dia e hora para 
atendimento pelo Depar-
tamento Jurídico Cível do 
Sintufrj. Porque as conces-
sionárias de energia elétri-

DESOLAÇÃO. Comunidade foi erguida em 1928, mas em poucas horas foi desmontada 

NOSSOS DIREITOS

Consignado: taxas 
absurdas de juros

Os juros do cartão consig-
nado são absurdos. As finan-
ceiras que oferecem emprésti-
mo consignado aplicam taxas 
de juros de cartão de crédito, 
que são maiores que as pratica-
das para crédito o consignado. 

O Departamento Jurídico 
Cível do Sintufrj está pronto 
para preparar ações contra 
esse abuso ao consumidor. 
O objetivo da ação é obter o 
reconhecimento do Judiciá-
rio de que os lançamentos no 
extrato são empréstimos con-
signados como outro qual-
quer e não saque no cartão de 
crédito. Portanto, deverá ser 
aplicada a taxa de juros-limite 
estabelecida pelo Ministério 
do Planejamento de 2,5% ou 
2,2%, dependendo do caso. 

Mas, atenção, as ações se-
rão propostas para os servido-

res que contrataram o cartão 
consignado e não realizaram 
a função de cartão de crédito. 
E mesmo aqueles que já qui-
taram o empréstimo também 
poderão propor ação.

Para maior eficácia da 
ação, o Sintufrj ingressará 
na Justiça já com os cálculos 
prontos, para mostrar o que 
de fato deveria ter sido co-
brado ao servidor.  Para isso, 
a entidade disponibilizará 
um profissional para a elabo-
ração dos cálculos. 

Agende uma hora com o 
Jurídico do Sintufrj e com-
pareça com os documentos 
(identidade e CPF, compro-
vante de renda, comprovante 
de residência, fatura do car-
tão de crédito de todo o perí-
odo e contracheque ou ficha 
financeira de todo o período).

Adicional de Plantão Hospitalar (APH)
Os sindicalizados que re-

cebem o Adicional de Plan-
tão Hospitalar (APH) pode-
rão propor ações individuais 
para suspensão do desconto 
do percentual de contribui-
ção previdenciária sobre es-
ses adicionais. Isso porque o 

APH não é incorporado aos 
proventos da aposentadoria. 
Podem, também, requerer a 
diferença dos últimos cinco 
anos já descontados.

Agende atendimento com 
o Departamento Jurídico do 
Sintufrj e traga contracheques 

ou ficha financeira, carteira 
de identidade, CPF e compro-
vante de residência.

Para falar com o Jurídico 
do Sintufrj, é só ligar para 
Alexandre Sousa pelo telefo-
ne (21) 3194-7133 e agendar 
o atendimento.

Ação contra a Light
ca estão enviando diversas 
comunicações passíveis de 
recurso na Justiça. 

No dia marcado, a sin-
dicalizada ou sindicalizado 
deve comparecer munido 
dos seguintes documentos: 
carteira de identidade, CPF, 
comprovante de renda, últi-
ma conta de luz paga, TOI e 
todos os anexos. 

Foto: Renan Silva
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Intimidação, perseguição 
e censura. Esta tem sido a 
rotina nas universidades 

federais do país, em nome da 
justiça e da ordem, desde a 
ascensão do golpista Michel 
Temer. A Polícia Federal e 
o Ministério Público, atra-
vés de ações espetaculosas 
e abuso de autoridade, vêm 
afrontando a autonomia uni-
versitária e a democracia. O 
alvo são gestores, professores 
e técnicos-administrativos. 
As investidas começaram em 
novembro de 2016 e já atingi-
ram a UFMG, UFRGS, UFSC, 
UFPR, UFOP e UFABC.

O episódio mais recente 
envolve três professores da 
Universidade Federal do ABC 
(UFABC): Gilberto Maringo-
ni, Giorgio Romano e Valter 
Pomar. Eles são alvo de co-
missão de sindicância aberta 
pela Corregedoria da institui-
ção – a partir de uma denún-
cia anônima. O “crime” pelo 
qual estão sendo acusados é o 
de terem participado do lan-
çamento do livro-entrevista 
do ex-presidente Lula, A ver-
dade vencerá. 

A comissão de sindicân-
cia enviou um questionário 
de perguntas aos docentes 
e a associação dos docentes 
da UFABC publicou nota 
classificando a medida como 
“ameaça à liberdade acadê-
mica e aos direitos políticos”, 
e afirmou que o ato é uma de-
monstração de perseguição 
política.

Universidades públicas sob 
a mira do governo golpista

Servidores e gestores são vítimas de censura política, calúnias e humilhações

Dupla humilhação 
Desde fevereiro de 2017 a 
Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) é 
alvo de investigações e ações 
autoritárias por parte da 
Polícia Federal. A recente 
investida é a abertura de in-
quérito por suposto “aten-
tado contra a honra” contra 
o professor de jornalismo e 
chefe de gabinete da Reito-
ria, Áureo Mafra de Mora-
es, e alunos. O vídeo usado 
como prova do “crime”  tem 
menos de três minutos e 
mostra os festejos pelo ani-
versário de 57 anos da uni-
versidade, além de registrar 
“manifestações em defesa 
da universidade pública” e 
homenagens ao ex-reitor 
Luiz Carlos Cancellier, que 
se suicidou em 2017 após 
ser preso sem acusação jus-
tificada. Ele foi a primeira 
vítima das humilhações a 
que estão sendo submeti-
dos membros das comuni-

dades universitárias.  
No vídeo o professor 

Áureo Mafra homenageava 
o reitor morto, tendo atrás 
de si cartazes informando 
que seu suicídio foi em con-
sequência das acusações de 
que fora vítima. Nenhuma 
delas, aliás, foi comprovada 
até hoje. Faixas condenan-
do o abuso de poder e inda-
gando quem teria matado o 
reitor também apareceram 
na imagem. O protesto ge-
rou a iniciativa  intimidató-
ria do inquérito e a tentativa 
de proibir manifestações da 
comunidade universitária. 

Coerção 
A UFMG também foi vítima 
da truculência da Polícia Fe-
deral em dezembro de 2017, 
quando agentes amanhece-
ram na residência do reitor 
Jaime Arturo Ramirez e da 
vice-reitora Sandra Regina 
Goulart. Eles foram con-
duzidos coercitivamente, 

assim como outros profes-
sores e técnicos-adminis-
trativos. A ação, segundo a 
Polícia Federal, fazia parte 
da investigação de supostos 
desvios na construção, pela 
universidade, do Memorial 
da Anistia Política.

As ações se desdobram 
também contra o livre pen-
samento. Em março deste 
ano, o próprio ministro da 
Educação, Mendonça Filho, 
ameaçou impedir a realiza-
ção de um curso na Univer-
sidade de Brasília (UnB) que 
tratava do golpe de 2016, e 
que redundou no impeach-
ment da presidenta Dilma 
Rousseff. O professor res-
ponsável manteve a disci-
plina, e, em reação e numa 
demonstração de solidarie-
dade, dezenas de universida-
des se mobilizaram, criando 
cursos e projetos de extensão 
sobre o período do golpe. 

Na Universidade Fede-
ral de Alfenas (Unifal), em 

Minas Gerais, o professor 
Luciano Martorano – impor-
tante tradutor de obras de 
Marx e Engels – foi exonera-
do sem provas e sem direito a 
defesa. A justificativa foi por 
“Desídia no desempenho das 
respectivas funções”. Alunos 
do professor negam a acusa-
ção e denunciam que Marto-
rano jamais sofreu qualquer 
penalidade anterior.

A Associação Nacional 
de Dirigentes das Institui-
ções Federais de Ensino 
Superior (Andifes) declara, 
em nota, que as universida-
des não se curvam aos abu-
sos e aos arbítrios, práticas 
correntes da época da dita-
dura militar e que retornam 
à cena política brasileira 
com o governo golpista de 
Michel Temer. “As universi-
dades federais são patrimô-
nio da sociedade brasileira, 
e não cessarão a sua aluta 
contra o obscurantismo no 
Brasil”, finaliza.

DOCENTES perseguidos. Luciano Martorano (exonerado da Unifal) e Gilberto Maringoni, Valter Pomar e Giorgio Romano da UFABC
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