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Basta de 
retrocesso

Manifestação em vários 
cantos do país mobilizou tra-
balhadores contra o desem-
prego, privatizações, reforma 
trabalhista, congelamento 
dos gastos públicos, aumento 
do gás e da gasolina, as� xia 
� nanceira das universidades 
públicas e ataque a direitos. 
No Rio, o ato uni� cado con-
vocado por todas as centrais 
sindicais foi na Praça XV. 
Na UFRJ, o campus da Praia 
Vermelha foi o cenário para o 
protesto. 

PRAÇA XV. Cenário da manifestação no Rio

Avançam as 
discussões 
sobre jornada 
de trabalho na 
UFRJ

Cerca de 
200 novos 
servidores 
da UFRJ são 
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Ministros do STF se dão aumento de 16%

Celebração de 30 anos de amizade na UFRJ
O dia 3 de agosto fi ca-

rá marcado na memória e 
no coração de dezenas de  
companheiras e compa-
nheiros técnico-adminis-
trativos em educação que 
se uniram para celebrar 30 
anos de muitas histórias 
compartilhadas na UFRJ. 
A confraternização foi no 
Clube dos Empregados da 
Petrobras (Cepe/Fundão), 
que gentilmente cedeu o 
espaço para o reencontro 
dos amigos e teve o apoio 
do Sintufrj.  

Foram muitos os depoi-
mentos de agradecimento 
pela iniciativa, afi nal, nada 
melhor que reencontrar ve-
lhos amigos para celebrar 
e reafi rmar laços. A festa 
“Geração 30 anos UFRJ” 

reuniu a maioria do pessoal 
que entrou na gestão Ho-
rácio Macedo e ratifi cou o 
sentimento de solidariedade 
construído pelo ex-reitor, 
que lutou lado a lado com os 
movimentos sindical e es-
tudantil pela autonomia da 
universidade.

Organização
A comissão organizadora 

formada por Carlos Rodri-
gues, Rosangela Gambine e 
Ana Maria Ribeiro se surpre-
endeu com a grande adesão 
que a proposta teve. “Pensei 
em reunir 20 colegas e che-
gamos a 122 pessoas. Foi 
muito emocionante. O pes-
soal se abraçou e chorou”, 
disse Carlos, o idealizador do 
encontro. “Foi maior do que 

Cerca de 5 mil campo-
neses de todas as regiões do 
Brasil participarão da Marcha 
Nacional Lula Livre, orga-
nizada pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) e pela Via Cam-
pesina (articulação mundial 
de movimentos campone-
ses). A mobilização ocorrerá 
entre os dias 10 e 15 de agos-

Com um país mergulha-
do no caos, com desemprego 
crescendo a cada dia e custo 
de vida aumentando também 
no mesmo ritmo, soa como 
deboche a notícia de que os 
ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) aprovaram 
reajuste de 16,38% em seus 
salários para o orçamento de 
2019. O salário dos ministros 
hoje é de R$ 33,7 mil, mas, 
com os penduricalhos, chega a 
R$ 100 mil mensais. Se o Bra-
sil está hoje nas mãos de um 
golpista corrupto, devemos 

também a essa gente de toga. 
O golpe na democracia, con-
cretizado com o impeachment 
da presidenta Dilma Rousseff , 
foi arquitetado pelos fascistas 
do Congresso Nacional, mas 
se consolidou com o apoio do 
STF e a mídia golpista. 

Enquanto suas excelên-
cias reajustam seus próprios 
salários, a categoria  conti-
nua aguardando que o STF 
coloque em votação a data-
-base dos servidores públicos 
–  uma importante e histórica 
reivindicação da Fasubra.

MST marcha por Lula Livre e contra a crise
to. O ponto fi nal da caminha-
da será a cidade de Brasília. 
Além de lutar contra a prisão 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que está preso 
em Curitiba há mais de 100 
dias, os trabalhadores mar-
cham para chamar a atenção 
da população para as graves 
crises econômica e política 
pelas quais o Brasil passa.

se esperava. Esse encontro 
foi um marco na UFRJ”, dis-
se Rosângela.

O sucesso foi tão gran-
de que a comissão já pensa 

ENCONTROS e reencontros. Um dia para sempre ser lembrado 

MARIELLE NA REITORIA. A imagem da vereadora em grafite se destaca entre os pilotis do prédio 
da Reitoria da UFRJ, no campus do Fundão. Nesta terça-feira,  de agosto, faz cinco meses que a 
vereadora foi abatida numa emboscada. Seu motorista, Anderson, também foi assassinado

em promover outra reunião 
em local maior, para agre-
gar todos os servidores que 
desejarem participar. Desta 
vez, por conta da limitação 

do espaço, não foi possível 
aceitar as adesões de última 
hora. Todos os participantes 
contribuíram para o paga-
mento do bufê.
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Basta de abusos

O Dia Nacional do Basta 
mobilizou trabalhadores 
em vários cantos do país 
numa manifestação de 
protesto contra o desem-
prego e outros abusos do 
governo golpista contra os 
trabalhadores.
 A manifestação convo-
cada por todas as centrais 
sindicais e movimentos 
sociais abriu uma série 
de ações que envolveram 
paralisações, panfletagens, 
atrasos de turnos, atos 
públicos, conversa com a 
população, de acordo com 
a CUT.
Na UFRJ, o Sintufrj convo-
cou paralisação, organizou 
panfletagem, fixou faixas 
em pontos estratégicos 
do campus do Fundão e 
realizou ato na Praia Ver-
melha. O ato unificado dos 
trabalhadores teve a Praça 
XV como palco na tarde/
noite desta sexta-feira 10.

Praça XV foi 
o cenário 

O ato nacional do Dia 
do Basta!, no Rio de Ja-
neiro, reuniu militantes 
das centrais sindicais e das 
Frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo, na Praça 
XV, no final da tarde de 
sexta-feira, 10 de agosto.

Na abertura do ato, a 
secretária de Comunicação 
da CUT-Rio, Duda Quiro-
ga, disse que o dia foi para 
dizer não à violência, ao 
desemprego e ao antipopu-
lar Temer.

Paulo Farias, presiden-
te da CTB-Rio, afirmou que 
estar num lugar histórico 
como a Praça XV é impor-
tante para dar um Basta 
para as elites do Rio de Ja-
neiro que impõem ao povo 
enormes sacrifícios. 

O Sintufrj e militantes 
da UFRJ estiveram presen-
tes à manifestação. 

O ato foi animado pela 
apresentação do grupo de 
Teatro Casa 407 Coletivo 
de Palhaças. Já no início 
da noite, houve apresen-
tação de música popular, 
entremeada com falas dos 
sindicatos. Logo depois, a 
bateria da Juventude do 

GRITO DE PROTESTO 
estampado na faixa na 
Praia Vermelha. Acima, 
militância animada na 
manifestação

PT, Kizomba, levantou a 
Praça XV.

Praia 
Vermelha  

Basta de sucateamento 
dos serviços públicos e da 
universidade pública!  Bas-
ta de retirada de direitos! 
Basta deste governo gol-
pista! dizia, ao megafone, o 
dirigente do Sintufrj Paulo 
Marinho na entrada de pe-
destres da Avenida Vences-
lau Brás, no início do ato 
na Praia Vermelha.

Coordenadores do Sin-
tufrj, militantes da base, 
representantes da Fasubra, 

do DCE Mário Praia, do 
Centro Acadêmico de Co-
municação se revezaram ao 
microfone para sensibilizar 
a população.

 “Estamos aqui para um 
basta a tudo que os traba-
lhadores têm sofrido, pelo 
fim da Emenda Constitu-
cional 95 – que congela 
por 20 anos investimentos 
em saúde e educão”, disse 
Yghor Barros.

“A situação do país se 
agrava cada vez mais, numa 
conjuntura regressiva, com 
a retirada de direitos, com 
o fechamento do regime de-
mocrático. O DCE da UFRJ 
se soma às mobilizações”, 
sustentou Caíque Azael, di-
retor do DCE Mário Prata.

Representante do Cen-
tro Acadêmico de Comu-
nicação e do movimento 
Kizomba, Lucas Azevedo 
também convocou os pre-
sentes ao ato para dar um 
basta ao corte de bolsas, às 
demais consequências da 
Emenda Constitucional 95 
e a “um governo que não 
foi eleito pela população e 
um Congresso que não ser-
ve ao povo”.

Faixas nas unidades 
Na noite anterior, coorde-
nadores do Sintufrj per-
correram o Fundão, a Praia 
Vermelha e as unidades 
isoladas instalando gran-
des faixas com as palavras 
de ordem do ato.
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quarta-feira, 1º de 
agosto, foi um dia 
emblemático para a 

ciência e a educação no Bra-
sil, uma data que não deixou 
dúvidas (se é que alguém 
ainda duvidava) sobre por 
que tiraram Dilma Rousseff 
da Presidência da República 
e puseram Michel Temer. A 
comunidade científica to-
mou ciência dos impactos 
dos cortes no orçamento 
destinado à educação nos 
programas de pós-gradua-
ção. Para o projeto conser-
vador e liberal que tomou de 
assalto o poder, está fora de 
agenda o fortalecimento da 
pesquisa no Brasil.

Segundo estudos envia-
dos pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), 
órgão vinculado ao MEC,  
ao ministro da Educação, 
Rossieli Soares da Silva, se 
mantidos os cortes, eles irão 
resultar no fim das bolsas de 
cerca de 93 mil estudantes 
de mestrado, doutorado e 
pós-doutorado e de 105 mil 
de programas de iniciação à 
docência, residência pedagó-
gica e formação de professo-
res de educação básica. Isso 
a partir de 2019, se o corte no 
orçamento for mantido. 

No Rio de Janeiro e em 
São Paulo, manifestações ex-
plodiram, mas  o governo foi 
pouco convincente no recuo. 
Os cortes para a educação, 
como um todo, se encaixam  
na lógica do novo regime fiscal 
implantado pelo governo por 
meio da Emenda Constitucio-
nal 95. A lei reduz progressi-
vamente recursos para educa-
ção, saúde e outros serviços de 
responsabilidade do Estado. 

Os cortes do orçamento da 
educação comprometem toda 
a área de formação e de pes-
quisa. No Brasil, 80% da pes-
quisa está ligada a programas 
de pós-graduação.

Corte de verbas ameaça pôr fim à pesquisa e à pós-graduação no país

Golpe na educação

“Uma nação, numa 
economia globalizada, 
que trata desta maneira a 
pesquisa e a inovação, vai 
ser apenas periférica”
     

Fernando Peregrino

Atrofia
Para Fernando Peregri-
no, diretor de Orçamen-
to e Controle da Coppe e 
presidente do Conselho 
Nacional das Fundações 
de Apoio às Instituições 
de Ensino Superior e de 
Pesquisa Científica e Tec-
nológica (Confies), o que 
está ocorrendo é mais um 
efeito da EC 95.

Ele afirma que o de-
créscimo dos recursos 
para a educação, que tem 
levado a universidade pú-
blica à atrofia, não é de 
hoje. E isso, obviamente, 
já está impactando a pes-

quisa no Brasil. “Os jovens 
estão indo para o exterior 
e os mais velhos estão pe-
dindo as contas”, disse. 

Segundo Peregrino, a 
Finep também está sendo 
atingida: seu orçamento 
médio é de R$ 1,5 bilhão, 
mas é provável que este 
ano não chegue a R$ 300 
mil. “Toda estrada que 
criamos por mais de 60 
anos, isso tudo está amea-
çado. É um desastre o que 
estão fazendo”, observou. 

Nação sem rumo 
“Quando se tira da edu-
cação, o país está dizen-
do: não vão estudar mais, 
não vão pesquisar, vão 
embora, aqui não temos 
espaço para vocês. A pes-
quisa, todo mundo sabe, 
é o futuro de uma nação”, 
afirma Claudia Werner, 
diretora de Assuntos Aca-
dêmicos da Coppe/UFRJ.

Claudia informa que 
50% dos alunos da Coppe 
recebem bolsas. São quase 
três mil alunos, dos quais 
mil podem ser afetados 
diretamente. Uma bol-
sa de mestrado está em 
torno de R$ 1.500 e a de 
doutorado, R$ 2.200. São 
valores baixos, mas fun-
damentais para a sobre-
vivência do estudante em 
termos de mobilidade e 
alimentação.

“Em grande parte da 
nossa pesquisa, a gente 
precisa, sim, de dedica-
ção exclusiva, que o aluno 
esteja aqui no laboratório 
junto com o professor. E 
esse aluno não fica se não 
tiver bolsa. Isso atinge a 
pós-graduação no país in-
teiro. E já vemos um mo-
vimento (embora lento) 
de exportação de nossos 
alunos. Uma coisa como 
essa só vai agravar a situa-
ção”, alerta Claudia Werner.

AS ATIVIDADES de pesquisa da UFRJ são uma das principais referências da instituição 

PEREGRINO. Atrofia da universidade CLAUDIA. Bolsas ameaçadas

A
Foto: Renan Silva

Fotos: Internet
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Para este mês de agosto 
está programada a pu-
blicação da portaria que 

institui a Comissão de Reorga-
nização do Trabalho e Jorna-
da, que será responsável pela 
organização da jornada de 
trabalho em turnos contínuos 
de 6 horas na UFRJ. A partir 
de setembro, o processo deve 
ser deslanchado, segundo pre-
visão do superintendente da 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-
4), Pedro Campos.

“Não há impedimento ou 
restrição. Salários e benefí-
cios serão mantidos como 
estão. É legal”, sustenta o 
superintendente de Pessoal. 
Segundo ele, a implantação 
das 30 horas já vem sendo 
feita nas universidades por 
uma necessidade política e 
administrativa, isso também 
provocada pela reivindicação 
histórica dos trabalhadores 
pela redução da jornada de 
trabalho. 

Exercício da autonomia 
“A implantação das 30 
horas foi discutida no úl-
timo Fórum de Gestores 
de Pessoas (Forgep), com 
a apresentação da flexibi-
lização da jornada na Uni-
versidade Federal de Santa 
Catarina, inclusive para fa-
zer frente à ingerência dos 
órgãos de controle. Outras 
universidades estão apli-
cando, com sucesso, as 30 
horas, como a Universida-
de de São Paulo (Unifesp) e 
a Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF). A mo-
tivação da criação da Co-
missão de Reorganização 
do Trabalho aqui na UFRJ 
partiu dessa realidade e 
também como resposta ao 
Sintufrj, que reivindica, em 
sua pauta interna, a redu-
ção da jornada. Por isso, 
a entidade participará de 
todo o processo”, explica o 

Sintufrj e UFRJ avançam na 
discussão sobre jornada de trabalho

Comissão para encaminhar o tema, com a participação do Sindicato, será instituída ainda este mês

superintendente. 
Campos reforça que 

essa reorganização ajudará 
a regular o funcionamento 
do trabalho nas unidades 
e estabelecerá critérios ge-
rais. “Teremos um regu-

Base jurídica – A reorganização do trabalho na 
UFRJ tem como base jurídica o Decreto nº 4.836/2003, 
que estabelece a possibilidade da jornada de 30 horas 
semanais com turnos contínuos onde ocorre o atendi-
mento ao público ou trabalho no período noturno, em 
período igual ou superior a 12 horas ininterruptas. 

Para evitar problemas de ordem jurídica, será 
aberto um processo administrativo com o conteúdo de 
todo o projeto das 30 horas na UFRJ para aprovação 
da Procuradoria. Depois, será feita uma portaria para o 
reitor assinar e as 30 horas nas unidades estará institu-
ída, como também  para seus servidores que aderirem 
à reorganização do trabalho na UFRJ.

 
categoria participa – Após a publicação da 

portaria de autorização da comissão, que é formada 
pela equipe da PR-4 e pelo Sintufrj, haverá reuniões 
com os órgãos colegiados, os conselhos de centro e 
as unidades. As unidades escolherão suas comissões 
setoriais, que ficarão responsáveis por organizar o pro-
cesso em cada setor, com base em debates e propos-
tas de reorganização do trabalho entre os funcionários. 
Uma cartilha didática explicando todo o processo será 
distribuída. 

A adesão à reorganização do trabalho não é obri-
gatória. As unidades que queiram aderir devem assinar 
o termo que será enviado à comissão setorial. O servi-
dor pode optar em não participar, mas com isso terá 
de cumprir as 8 horas diárias da jornada de 40 horas.

Qualidade de vida – O superintendente da 
PR-4 avalia que a jornada de 40 horas é contraprodu-
cente para a saúde física e mental do trabalhador. “A 
redução da carga horária contribui para a saúde do 

lamento resultante de um 
parecer técnico realizado 
a partir de um diagnóstico 
das unidades. Vai contra-
por os órgãos de controle”, 
ressalta, mas faz um alerta: 
“Se não tivermos controle 

do nosso trabalho, alguém 
o fará”. Ele esclarece que 
o objetivo da instituição 
é construir devagar a cul-
tura do planejamento e o 
funcionário tomar para si o 
controle de sua produção. 

“Não temos isso na univer-
sidade. É refletir sobre o 
nosso fazer e sermos prota-
gonistas do nosso processo 
de trabalho. Com isso, es-
tamos exercendo nossa au-
tonomia”, esclarece.

Passo a passo das 30 horas
funcionário, pois ele tem mais horas para o lazer. A 
Unifesp fez pesquisa após a implantação das 30 horas 
e os funcionários afirmaram que agora têm mais 
tempo para fazer outras coisas. Isso é fundamental 
para o trabalhador. O servidor passa a ter a vida mais 
organizada, é mais feliz, e isso tem reflexo no traba-
lho”, afirma Pedro Campos.

atendimento ampliado – Pedro Campos 
explica que do ponto de vista administrativo, além 
da melhor organização do setor, o benefício será 
também para o usuário. “Ao ampliar o funcionamen-
to, estaremos abertos das 8h às 21h. As secretarias 
acadêmicas e os cursos noturnos, como no Instituto 
de Biologia e na Faculdade de Direito, por exemplo, 
contemplarão toda a demanda de atendimento dan-
do mais acesso ao usuário”, observa.
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VIOLÊNCIA 

Doze anos da Lei 
Maria da Penha 

Condenação por assédio 
impõe dano moral ao Sintufrj
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Ação na Justiça 
foi provocada por 
constrangimentos 
acontecidos 
durante a gestão 
da Tribo, segundo 
denúncia de 
funcionários da 
entidade

A condenação do Sintu-
frj numa ação civil pública 
de assédio moral coletivo 
aos trabalhadores na gestão 
da Tribo pode custar até R$ 
500 mil aos cofres da entida-
de. Mas o que não tem preço 
é o dano moral que uma ação 
dessa natureza impõe a um 
sindicato de trabalhadores. 
Especialmente quando este 
sindicato tem na sua agenda 
prioritária a luta contra o as-
sédio moral na universidade.

Como está explícito nas 
páginas iniciais da cartilha 
que o Sintufrj lançará em 
breve, o assédio moral no 
trabalho é “a exposição de 

trabalhadores/as a situa-
ções humilhantes e cons-
trangedoras, repetitivas e 
prolongadas relacionadas 
ao trabalho”.

Atitudes de assédio moral 
praticadas por chefes contra 
seus subordinados, segundo 
a mesma cartilha, revestem-
-se de crueldade, são antiéti-
cas e “podem causar graves 
danos psicológicos, emocio-
nais e sociais” a trabalhado-
res/as. 

Ainda segundo o mes-
mo manual, que funcionará 
como ferramenta da cam-
panha do Sintufrj contra o 
assédio moral na universi-

dade, “o assediador impede 
o/a trabalhador/a de exer-
cer corretamente o seu tra-
balho”.

Como já informamos na 
edição anterior deste Jornal, 
o Sintufrj foi condenado a 
pagar entre R$ 100 mil e 500 
mil ao Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos (FDD), do 
Ministério Público do Tra-
balho, ao ser condenado na 
ação civil pública 0011625-
62.2014.5.01.0042 de assé-
dio moral coletivo aos traba-
lhadores da entidade. 

O Sintufrj e o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
recorreram ao Tribunal Re-

gional do Trabalho (TRT). 
O Sindicato, para reformar 
a decisão. O MPT, para au-
mentar a condenação para 
R$ 500 mil.

O julgamento ocorreu no 
dia 24 de julho deste ano. 
O relator votou pela ma-
nutenção da sentença no 
valor de R$ 100 mil. Mas o 
desembargador-presidente 
divergiu e fez um pedido de 
vistas e de mais tempo para 
confi rmar o caráter divisível 
(e não coletivo) do suposto 
assédio e sua condenação. O 
julgamento está suspenso e 
aguardando nova data para 
sua fi nalização.

Em 7 de agosto de 2006, 
o presidente Lula sancionou a 
Lei nº 11.340, batizada de “Lei 
Maria da Penha”, em homena-
gem a Maria da Penha Maia 
Fernandes, vítima de duas ten-
tativas de assassinato por seu 
então marido, na década de 
1980. Desde então, a violência 
contra as mulheres deixou de 
ser tratada com descaso para 
se transformar numa das le-
gislações mais importantes do 
país e numa referência mun-
dial, afi rma a secretária da Mu-

lher Trabalhadora da CUT São 
Paulo, Márcia Viana.

Mas, alerta a companhei-
ra, é preciso que o Estado 
cumpra o seu papel na apli-
cação da lei para o combate à 
violência contra a mulher, já 
que o número de feminicídio 
ainda é altíssimo. Segundo 
dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), são 
4,8 assassinatos a cada 100 
mil mulheres, sendo o país o 
quinto em maiores taxas de 
feminicídio. 

No ano passado, o Ins-
tituto Patrícia Galvão, orga-
nização sem fi ns lucrativos 
voltada à comunicação e di-
reitos femininos, divulgou 
que 4.473 homicídios dolosos 
contra mulheres ocorreram 
no Brasil. Isso mostra que há 
um assassinato de uma pes-
soa do sexo feminino a cada 
duas horas. Porém, os dados 
podem ser maiores, conside-
rando que faltam registros e 
não há uma padronização no 
monitoramento dos crimes. 

Crimes chocam 
Nos últimos dias, assas-

sinatos e espancamentos 
de mulheres por  maridos 
e ex-maridos chocaram a 
sociedade brasileira. E no 
dia em que a Lei Maria da 
Penha completou 12 anos 
de existência, uma opera-
ção organizada pelas De-
legacias de Atendimento à 
Mulher (Deams) no Estado 
do Rio de Janeiro prendeu 
quatro pessoas suspeitas de 
feminicídio e outras 34 por 

violência doméstica e se-
xual. As Delegacias de Ho-
micídio, Polinter e vários 
departamentos da Polícia 
Civil apoiaram a operação, 
que teve cerca de 50 man-
dados de prisão.

Para realizar denúncias, 
basta ligar para a Central 
de Atendimento à Mulher, 
pelo número 180.

Fontes: CUT São Paulo, 
CartaCapital, Portal Verme-
lho, O Globo
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“Trabalhar na UFRJ não 
é apenas trabalhar, consiste 
em muito mais. É atuar para 
que a universidade perma-
neça viva e o ensino público 
de pé”, afi rmou a coordena-
dora-geral do Sintufrj Gerly 
Miceli na sua saudação aos 
115 técnicos-administrativos 
em educação aprovados em 
concursos para a universi-
dade que, na segunda-feira, 
6, foram recepcionados pela 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-
4). Dirigentes do Sindicato 
distribuíram kit contendo 
cartilha com roteiro dos ser-
viços oferecidos pela entida-
de, fi cha de fi liação e o jor-
nal da entidade.

O acolhimento aos técni-
cos-administrativos em edu-
cação – como é chamado o 
evento de boas-vindas organi-
zado pela PR-4  aos recém-
-ingressos – foi realizado no 
auditório do Centro Cultural 
Horácio Macedo, o Roxi-
nho, no Centro de Ciências 
Matemáticas e da Nature-
za (CCMN), e prosseguirá 

Concursados chegam para repor vagas abertas por aposentadoria, transferência ou morte de servidores 

com palestras e ofi cinas até 
terça-feira, 14 de agosto.  Os 
120 docentes para o ensino 
superior e os nove profes-
sores do ensino médio e 
infantil também foram re-
cepcionados na manhã da 
segunda-feira.

O maior número de vagas 
preenchidas foi para a função 
de assistente em administra-
ção, num total de 18. Em se-
gundo lugar foi para técnico 
em assuntos educacionais, 
sete, e para técnico em segu-
rança do trabalho, também 
sete. Os demais ingressos 
exercerão funções de admi-
nistradores de edifícios, as-
sistentes de alunos, técnicos 
em contabilidade, geólogos, 
químicos, técnicos em quími-
ca, analistas de sistemas, en-
genheiros, arquitetos, psicó-
logos clínicos, entre outros, 
num total de 48 cargos. Os 
novos servidores, professo-
res e técnicos-administrati-
vos prestaram concurso para 
os editais 455, 293, 860 e 
588, todos de 2017. 

Expectativas
Os concursados chegaram ansio-

sos ao auditório do Roxinho para a 
recepção e entrega de documentos. 
Mas o clima era de alegria pela con-
quista de uma vaga no serviço públi-
co, principalmente na UFRJ.  

Mais depoimentos na matéria publicada no site do Sintufrj: sintufrj@sintufrj.org.br

Luan Souza, 28 anos, comemorou 
a entrada como assistente em admi-
nistração na UFRJ: “Sou concurseiro 
desde 2009, e o meu foco era nas uni-
versidades públicas pelo incentivo à 
qualifi cação e por ser área da educa-

ção, que gosto muito. Espero muita 
coisa desse emprego para o qual vou 
dar o meu melhor e aprender muito”. 
Luan é formado e graduado em Rela-
ções Internacionais.

Leidiane Borges, 28 anos, é analista 

de sistemas. Ela disse que a perspecti-
va de estabilidade e de valorização pro-
fi ssional a incentivou concorrer. “Na 
niciativa privada você se dedica, mas 
não tem reconhecimento. Estou muito 
entusiasmada”, afi rmou. 

Sangue novo é bom para 
oxigenar a instituição, mas o 
superintendente de Pessoal, 
Pedro Campos, informou 
que as vagas preenchidas 
são apenas de reposição de 
pessoal (vacância por apo-
sentadoria, morte, transfe-
rência etc.), pois não foram 
abertas novas vagas. “Esse 
é um grande problema (não 
abertura de vagas), porque 
a universidade continua em 
expansão”, observou.  

Segundo Pedro Campos, 
o Fórum de Gestores de Pes-
soas (Forgep), que reúne di-
rigentes de pessoal da Rede 
Federal de Educação, tem 
uma proposta para levar 
ao MEC e ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão em relação a 
isso, que é a transformação 
de cargos extintos ou vagos 
para utilização no ensino su-
perior. “A proposta é viável, 
porque seria feita na pro-
porção do orçamento das 
instituições e não perdería-
mos servidores”, explicou. 

Mais de 200 servidores ingressam na UFRJ

GRUPO de mulheres que integram a lista dos  novos servidores que acabam de ingressar na UFRJ. Sintufrj participou da recepção de boas-vindas, no Roxinho

LEIDIANE BORGES: expectativa de valorização profissional

LUAN SOUZA: disposição para trabalhar e aprender

Fotos: Renan Silva
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Caravanas pela 
democracia 
vão mobilizar 
o país
Do norte, sul, leste e oeste, brasileiros de todos os 
recantos do país sairão em caravanas para ocupar 
Brasília, na quarta-feira, 15 de agosto. A mobilização 
popular é para garantir o registro da candidatura de 
Lula no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Movimentos sociais e sindicatos participam dessa luta 
pelo direito de Lula concorrer à Presidência da Repúbli-
ca, em outubro. São milhares de eleitores que acredi-
tam que o presidente mais popular do país e líder nas 
pesquisas de intenção de voto é um preso político, e foi 
vítima de julgamento sem crime e sem prova.

Estado de exceção
A atmosfera golpista no Brasil aprofunda um roteiro 
que afasta o país do chamado Estado de direito. A 
ação nefasta e reacionária das forças aninhadas no 
Judiciário e na mídia põe a democracia (ou o que resta 
dela) em xeque. A cassação política de Lula assume 
essa dimensão maior e é uma das consequências da 
ruptura com a legalidade que impressiona, inclusive, 
parte da comunidade internacional. 
Se você, companheira e companheiro, tiver oportuni-
dade, engrosse a caravana pela democracia.   

 (Com informações do site do PT)
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