
Jornal do Sintufrj
A SERVIÇO DA CATEGORIA

Página 7

Páginas 3, 4 e 5

Jornal do Sintufrj
A SERVIÇO DA CATEGORIA

Desde 22 de março, quando uma manifestação convocada pelas centrais atraiu 
milhares à Praça da Sé (SP), que ganha corpo a mobilização contra a proposta

 criminosa que destrói a previdência pública no Brasil.

Ano XXVI - Nº 1289 22 a 28 de abril de 2019 www.sintufrj.org.br

Sucessão na UFRJ: a hora do Colégio Eleitoral 

Assembleia mobiliza para a luta 

Esquenta a luta contra a reforma 

Quinta-feira, 9 de maio, no auditório do bloco A do CT
  O Sintufrj está engajado no movimento dos servidores em 

todo o país para barrar a proposta que traduz toda a violência 
contra os trabalhadores públicos e do setor privado: a reforma 
da Previdência do governo Bolsonaro.

  No horizonte, a construção de uma greve geral que recupere 
com vigor o papel da classe trabalhadora como protagonista 

do cenário polí� co. 
  No caso do nosso campo específi co de organização, é essencial 

que a Fasubra – que já cumpriu papel decisivo dos trabalhadores 
da educação em vários momentos – atualize sua plataforma e 
reencontre a força de sua representa� vidade.
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DOIS PONTOS

O Sintufrj celebrou con-
vênio com a Unicesumar 
para cursos na modalidade 
ensino a distância. O des-
conto para sindicalizados 
ao Sintufrj é de 35% nos 
cursos de graduação para 
pagamento em dia da men-
salidade, e de 25% para 
quem passar da data. Para 
os cursos de pós-graduação 
o desconto é de 50%. Mais 
informações pelo telefone 
99086-2693/99086-2672. 
O site da instituição é www.
unicesumar.edu.br.

A Unicesumar é reco-

Eleição no HUCFF 
Os dois candidatos a dire-

tor-geral do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), Marcos Freire, atual 
diretor da Divisão Médica, e 
Eduardo Côrtes, ex-diretor 
da unidade de 2013 a 2017 

(quando foi exonerado pelo 
atual reitor) vão debater suas 
propostas com os técnicos-ad-
ministrativos na quarta-feira, 
24, no auditório Alice Rosa (lo-
calizado no 2º andar), às 10h.

O primeiro debate entre os 

candidatos foi com os docen-
tes, no dia 16, e o segundo, dia 
18, com os estudantes. A elei-
ção para a direção do Hospital 
Universitário será nos dias 6, 7 
e 8 de maio. A apuração dos 
votos é no dia 9 de maio. 

Segurança do paciente

Na segunda-feira, 15, foi 
realizado o 2º Abril Pela Segu-
rança do Paciente no Hospital 
Universitário Clementino Fra-
ga Filho (HUCFF), organizado 
pelo Núcleo de Segurança do 
Paciente do (NSP). O evento é 
mais uma ação educativa e de 
sensibilização dos profissionais 
para a segurança do paciente. 

Participaram da ação cerca 
de 400 pessoas, entre estudan-
tes do ensino médio do Centro 
Federal de Educação Tecnoló-
gica Celso Suckow da Fonseca 
(Cefet-RJ), da graduação em 
enfermagem da Escola de En-
fermagem Anna Nery (EEAN-
-UFRJ) e da Universidade Está-
cio de Sá, e pacientes.

A comunidade universitá-
ria da Unirio se uniu para lu-
tar contra o golpe. No dia 17, 
estudantes, técnicos-adminis-
trativos e docentes realizaram 
uma plenária conjunta, nos 
jardins do Centro de Letras e 
Artes, para debater encami-
nhamentos conjuntos para 
enfrentar o resultado do Co-
légio Eleitoral no processo de 
sucessão da instituição (ges-
tão de 2019 a 2013).

Para surpresa da comuni-
dade, dois nomes escolhidos 
no Colégio Eleitoral, no dia 11 
de abril, para compor a lista 
tríplice que será enviada ao 
Ministério de Educação são 
de docentes que sequer par-
ticiparam da consulta pública: 
um é o atual vice-reitor, Ricar-

Convênio Unicesumar 
para ensino a distância

nhecida nacionalmente por 
sua qualidade educacional 
– está entre 4% das melho-
res instituições do Brasil –, 
destacando-se como o me-
lhor centro universitário do 
Sul do país. 

A instituição está entre 
os 10 maiores grupos edu-
cacionais do país e mais de 
80% de seus professores são 
mestres ou doutores. Na 
última avaliação do MEC, a 
Unicesumar manteve IGC 
4 (Índice Geral de Cursos), 
resultado conquistado por 
sete ano consecutivos.Preparação – Os estudan-

tes foram treinados no dia 8 
de abril pela enfermeira Lu-
zia Araújo, da Coordenação 
de Educação Permanente do 
(Coep) e da Divisão de Enfer-
magem do HUCFF, para que 
tomassem conhecimento das 
metas internacionais de se-
gurança do paciente e pudes-
sem orientar os servidores do 
hospital. 

Pela manhã foi realizado 
o Grito Pela Segurança do Pa-
ciente no HUCFF, quando os 
participantes, com o carro de 
som cedido pelo Sintufrj, dia-
logaram em frente da unidade 
com populares. Também foi fei-
to um corpo a corpo nos seto-
res assistenciais ( enfermarias 
e ambulatórios), com distribui-
ção de panfletos informativos 
aos pacientes, acompanhantes 
e servidores. 

Os profissionais do Hospital 
Universitário receberam certifi-
cado de aptidão em Segurança 
do Paciente. 

PARTICIPANTES do Núcleo de Segurança do Paciente

Unirio se une contra o golpe
do Cardoso, e o outro do pro-
fessor de medicina e militar, 
Helton Setta. 

A plenária contou com a 
participação de mais de 200 
pessoas, inclusive de parla-
mentares e da comunidade 
da UFRJ e foram aprovados os 
seguintes encaminhamentos: 
criação de um Comitê em Defe-
sa da Democracia e a realização 
de assembleias por segmento 
nos próximos dias. Os estudan-
tes realizaram assembleia no 
dia 25 de abril para discutir a 
possibilidade de greve. 

No dia 26 de abril, haverá 
uma reunião organizativa do 
Comitê de Mobilização e, na 
semana seguinte, haverá um 
ato público com enterro sim-
bólico da democracia. 

RENAN SILVA registrou a exuberância do Hospital do Fundão com a imagem 
projetada na água da chuva acumulada no pátio conhecido como Poeirão
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Reconstruir os rumos da luta para 
defender a classe trabalhadora

s primeiros 100 dias do governo Bolsonaro são marcados pelo 
ataque sistemático e global aos direitos do povo trabalhador. 
Inexistem medidas para combater a recessão econômica; a 

austeridade neoliberal dá o tom e o corte de gastos públicos gera mais 
crise e desemprego. O governo anunciou o congelamento de salários 
do funcionalismo público e a interrupção dos concursos; acabou com 
a política de valorização do salário mínimo; e enviou ao Congresso uma 
proposta de reforma da Previdência que enterra definitivamente o direi-
to à aposentadoria, além de acabar com a previdência pública, gerando 
maiores lucros para os bancos e prejuízos incalculáveis para o povo.

A blitz de Bolsonaro não parou por aí. Ataques aos sindicatos, como 
a MP 873, e às universidades públicas, como a extinção das funções 
gratificadas e o contingenciamento do orçamento para a pesquisa 
científica, retrocessos nas relações internacionais e nos direitos hu-
manos, celebração da ditadura militar, acenos ao lobby da indústria 
armamentista e escândalos abafados que indicam suspeitas ligações da 
família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro são apenas alguns 
exemplos do aceleradíssimo retrocesso em curso. Legítimo herdeiro 
da espiral de crise iniciada com o golpe de 2016, o governo Bolsonaro 
carrega no seu DNA o neoliberalismo radical e antinacional combinado 
com um perigoso autoritarismo de tintas fascistas.

Abre-se, portanto, uma nova fase da luta de classes no Brasil. Vivemos 
o mais amplo e violento ataque à classe trabalhadora; é preciso, por-
tanto, derrotar o governo no conjunto da obra, antes que o patrimônio 
nacional seja destruído e gerações de trabalhadores e trabalhadoras 
sejam condenadas à miséria. Bolsonaro sabe que as organizações dos 
trabalhadores, seus movimentos, entidades e partidos representam 
a mais sólida barreira ao avanço da barbárie. Devemos ter a mesma 
consciência e preparar o terreno para uma luta sindical de novo tipo: 
mais ideológica, apresentando uma visão universal e pluralista dos 
direitos, sabendo que o estreitamento da democracia não interessa 
aos trabalhadores e que o austericídio fiscal só beneficia os bancos e 
grandes empresários.

O enfrentamento à reforma da Previdência proposta pelo governo é 
o gancho mais importante para a disputa posta. Derrotar a reforma 
é atingir o governo no seu coração; é articular uma luta de dimensões 

amplas, pois a reforma prejudica desde os jovens trabalhadores que 
ingressam hoje no mercado até quem já tem um longo período de 
contribuição; piora, em condições dramáticas, a situação das mu-
lheres; e promove, em um futuro próximo, um quadro grotesco de 
idosos indigentes, recebendo abaixo do salário mínimo. Além disso, 
derrotar a reforma fragiliza os laços que unem o projeto autoritário 
de Bolsonaro aos interesses dos grandes capitalistas, reforça o debate 
sobre a necessidade de redução da desigualdade social e o combate 
aos privilégios dos ricos.

Fasubra já cumpriu um papel decisivo na luta dos trabalhadores 
e trabalhadoras em diversos momentos da história. É urgente, no 
entanto, atualizar sua plataforma, promover um reencontro entre a 
federação e os seus sindicatos de base no cotidiano, compreender 
as mudanças profundas que a nossa categoria passou nos últimos 15 
anos, identificar suas demandas imediatas e aspirações e reforçar o 
papel das universidades na construção de um projeto de nação. Além 
disso, precisamos construir uma ampla unidade de classe; sindicatos, 
federações, forças políticas, centrais sindicais e entidades e movimentos 
da sociedade civil em uma única frente contra o governo. 
Para dar cabo destas tarefas, é preciso organizar um calendário político 
que reforce o sentido de construção ampla, democrática e antineoli-
beral. A Fasubra deve convocar encontros regionais e jogar peso na 
mobilização, impulsionar um fluxo de informações mais horizontal 
e veloz, incrementar os debates e a participação da categoria; em 
paralelo, reforçar os laços com outros setores organizados da classe, 
propor uma grande plenária dos trabalhadores em educação – um dos 
segmentos mais atacados pelo projeto bolsonarista  em diálogo com a 
CNTE, Contee, Sinasefe e Andes.

Por fim, é importantíssimo incorporar-se com peso à construção da 
luta unificada contra a reforma da Previdência organizada pelas cen-
trais sindicais, debatendo com a categoria e mobilizando rumo à greve 
geral do dia 15 de maio. Temos que remar com força e em um só ritmo 
para sair desta maré. Ou colocamos a luta contra o projeto do governo 
Bolsonaro no centro da política e reconquistamos corações para a so-
lidariedade de classe, para a defesa da democracia e a universalização 
de direitos, ou as consequências da barbárie neoliberal e autoritária 
serão devastadoras para o Brasil.

O

*Gerly Miceli e Neuza 
Luzia são servidoras da 
UFRJ e coordenadoras-
-gerais do Sintufrj

*Gerly Miceli e Neuza Luzia
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Greve geral no horizonte
Assembleia em  de maio, no bloco A do CT, discute mobilização 
contra a reforma que destrói a previdência pública

Rumo à construção de uma 
greve geral – que surge no 
horizonte como resposta ao 
sequestro de direitos propos-
to na reforma da Previdência 
do governo Bolsonaro em 
tramitação no Congresso –, 
os trabalhadores da educação 
convocam para mobilização do 
setor dia 15 de maio.

Na UFRJ, o 15 de maio 
será discu� do na assembleia 
convocada para quinta-feira, 
9 de maio, no CT. “Defesa da 
educação pública, da demo-
cracia e contra a destruição da 
Previdência Social” são as pala-
vras de ordem do movimento 
para contraditar a ofensiva do 
governo de ultradireita.

Numa reunião realizada na 
terça-feira 16, o Fórum das Cen-
trais Sindicais discu� u a greve 
geral e acertou como período 
indica� vo para defl agração da gre-
ve a primeira quinzena de junho.

Como aquecimento para a 
construção da greve geral, pro-
gramações estão organizadas 
para o 1° de Maio: Dia Nacional 

A reunião do Fórum das Centrais Sindicais, no Rio de 
Janeiro, aprovou o seguinte calendário de luta e mobilização 
contra a reforma da Previdência Social:

24/4 – Assembleia e ato do Sepe às 16h, na Praça XV.
25/4  – Plenária das Centrais às 18h, com caráter de mobi-

lização para 1° de Maio: Dia do Trabalhador (com colagem). 
25/4 – Antes da plenária, reunião do GT de Cultura, res-

ponsável por pensar e organizar as a� vidades culturais para 
o dia 1° de Maio.

1° de maio: Dia Nacional de Luta – local a ser confi rmado 
– das 9h às 17h. Realização de ato polí� co e cultural dando 
início à construção de uma greve geral que deve ocorrer na 
primeira quizena de junho. 

Campanha nacional em defesa da 
aposentadoria e da Previdência Social 

Assim como o Sintufrj 
fez na UFRJ, em todo o país 
os servidores públicos e os 
trabalhadores da iniciativa 
privada deflagraram a cam-
panha nacional da CUT e 
das outras centrais sindicais 
– CTB, Força Sindical, CGTB, 
Intersindical e CSP-Conlutas 
– em defesa da aposenta-
doria e contra a reforma da 
Previdência Social do gover-
no Jair Bolsonaro. 

A campanha consiste na 
coleta de assinaturas no abai-

xo-assinado que será enviado 
aos deputados e senadores no 
Congresso Nacional pelas cen-
trais sindicais e na distribuição 
de car� lha (que pode ser aces-
sada no site do Sintufrj: www.
sintufrj.org.br) contendo todas 
as explicações sobre as princi-
pais mudanças que o governo 
Bolsonaro quer fazer nas regras 
atuais da aposentadoria e como 
elas afetarão a vida de todos 
nós, inclusive a dos aposenta-
dos e pensionistas, incluindo os 
servidores públicos.  

Faça sua adesão!
A Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC 6/2019) do 
governo Bolsonaro está no 
Congresso Nacional para ser 
votada, por isso precisamos 
agir com rapidez e objetivi-
dade. Faça a sua adesão ao 
abaixo-assinado e ajude a 
passá-lo entre os seus amigos 
e familiares. Os formulários 
estão à disposição de todos 
no Sintufrj. O prazo para en-
vio das assinaturas é até 29 
de abril.

Veja como fi cará 
a sua aposentadoria 

U� lize o “Aposentômetro” 
– uma calculadora criada pelo 
Departamento Intersindical de 
Esta� s� ca e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) – para saber 
como fi cará a sua aposentado-
ria, caso o Congresso Nacional 
aprove a PEC da reforma da 
Previdência. Ela é prá� ca e fácil 
de manusear, mas se você � ver 
problema em acessá-la, vá ao 
Sintufrj que receberá ajuda. 

Para acessar a calculadora, 

basta entrar no site do Sin-
tufrj (www.sintufrj.org.br) e 
clicar em “Aposentômetro”, 
ou acessar o link h� p://apo-
sentometro.org.br. Estão dis-
poníveis as regras gerais para 
os trabalhadores da inicia� va 
privada e para os trabalhado-
res de regimes próprios do 
serviço público e aposentado-
rias específi cas, como é o caso 
dos técnicos-administra� vos 
em educação e dos docentes 
da UFRJ, trabalhadores rurais 
e agricultores familiares. 

de Luta. 
No Rio, en� dades sindicais 

vão liderar um ato polí� co e 
cultural entre 9h e 16h, em local 
a ser confi rmado.

Assembleia 
O Sintufrj realiza na quinta-

-feira, dia 9 de maio, assembleia 

geral às 10h, no auditório do 
bloco A do Centro de Tecnologia 
(CT), na Cidade Universitária, 
para discu� r com os trabalhado-
res técnico-administra� vos em 
educação encaminhamentos 
contra a reforma da Previdência 
de Jair Bolsonaro. A greve geral 
está na pauta. 

Veja o calendário

“bandidagem”

N
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Funcionalismo 

sem reajuste e 

sem concursos

ARROCHO SALARIAL

Salário mínimo 
sem aumento real

a ofensiva do seques-
tro de direitos dos tra-
balhadores, o arrocho 

salarial, uma marca estrutural 
da exploração do trabalho no 
país, ganha fôlego no governo 
Bolsonaro. 

A equipe econômica co-
mandada pelo banqueiro 
Paulo Guedes acaba de pôr 
fim à política de valorização do 
salário mínimo que durante 
todo o período dos governos 
petistas recebeu aumentos 
reais. 

Além da inflação, os núme-
ros do Produto Interno Bruto 
(que mede o crescimento da 
produção de riquezas no país) 
era levado em conta. 

Em relação ao funciona-
lismo, o ataque continua: o 
governo não prevê concursos 
e reajustes para servidores 
públicos em 2020, com exce-
ção de militares. 

Essa proposta está con-
tida no projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2020, enviado dia 
15 de abril ao Congresso 
Nacional. Do mesmo modo, 
a LDO também não traz a 
autorização para a realização 
de concursos públicos no ano 
que vem.

O mínimo
A proposta que traça as 

diretrizes para o Orçamento 
de 2019, enviada dia 15 de 
abril ao Congresso Nacional, 
estima que o piso de salários 
no Brasil será de R$ 1.040 a 
partir de janeiro de 2020. 
Isso representa correção de 
4,2%, referente à previsão de 
variação da inflação.

A medida interrompe uma 
polí� ca pública que permi� u 
25 anos de ganhos reais aos 
trabalhadores. O fi m dos ga-
nhos acima da infl ação está em 
linha com uma das bandeiras 
de Paulo Guedes, que defende 
uma ampla desvinculação do 
Orçamento.

Funcionalismo
Além de ter alterado a polí� -

ca de reajuste no salário mínimo, 
deixando-o sem aumento real, 
a LDO de Bolsonaro prejudica o 
funcionalismo público, pois não 

O dia em que o Brasil parou
As centrais sindicais 

estimam que pelo menos 
40 milhões de trabalhado-
res cruzaram os braços na 
sexta-feira, 17 de abril de 
2017. São Paulo, a maior 
cidade do país, acordou 
sem ônibus, metrô e trens. 
Há muito o país não assistia 
a movimento dessa dimen-
são. O motivo da gigantesca 
mobilização: o povo foi às 

há previsão de reajustes para 
os servidores públicos. A única 
exceção são os militares, que 
poderão receber aumentos pre-
vistos na reforma da Previdência 
das Forças Armadas.

O governo propôs nessa 
segunda-feira, 15, que o Or-
çamento de 2020 preveja a 
correção do salário mínimo 
apenas pela infl ação. 

A medida acaba com a 

polí� ca pública que garante 
há 25 anos o aumento real do 
salário mínimo, implementado 
informalmente por FHC e ofi cia-
lizado enquanto lei durante os 
governos Lula e Dilma.

N

ruas brigar contra a proposta 
de reforma da Previdência 
do governo Temer – que, 
em alguns aspectos, era um 
pouco menos cruel do que a 
apresentada pela selvageria 
sem limites de Paulo Guedes. 

A greve de abril de 2017 
tinha um elemento histórico 
relevante: acontecia depois 
de 100 anos da primeira gre-
ve geral no Brasil, em 1917. 

Então, São Paulo tinha 500 
mil habitantes. Um quinto 
dessa população se envolveu 
na ação paredista. 

A greve geral de 2017 foi 
a maior paralisação desde 
1989. A adesão e o apoio à 
greve foram históricos. Mais 
de 150 cidades registraram 
paralisações, e, segundo os 
organizadores, houve adesão 
de 40 milhões de pessoas.  

O movimento foi convo-
cado pelas maiores centrais 
s indicais  e pelas fren-
tes Brasil Popular e Povo 
sem Medo, com adesão 
do MST, Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto 
e UNE. Lutava contra a re-
forma da Previdência, mas 
também contra a reforma 
trabalhista, posteriormente 
aprovada. 

HISTÓRIA. A greve geral de abril de  lembrou os  anos da primeira greve operária no Brasil em abril de 

Foto: Internet
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CCMN e CCS oferecem 
atendimento psicológico  

Gratuitamente para estudantes, pessoas deficientes e carentes, e a preços módicos 
para o restante da comunidade universitária e o público externo

esde o dia 2 de abril, 
o Centro de Ciências 
Matemáticas e da 

Natureza (CCMN) oferece 
atendimento psicológico na 
modalidade de clínica social 
com abordagem psicanalí� ca, 
individual e em grupo gratui-
tamente para estudantes dos 
cursos de graduação da UFRJ, 
pessoas com defi ciência � sica 
(PCD) e carentes.  

Para outros integrantes da 
comunidade interna da UFRJ 
e externa, o atendimento é 
pago, mas os valores cobrados 
são inferiores à tabela do Con-
selho Regional de Psicologia 
do Rio de Janeiro, e o dinhei-
ro é depositado na conta da 
Fundação Universitária José 
Bonifácio, para manutenção 
do projeto. 

Cássia Turci, decana do 
CCMN, foi quem teve a inicia-
� va de criar o projeto. Segundo 
ela, quando era diretora do 
Ins� tuto de Química, alunos da 
graduação a procuravam solici-
tando atendimento psicológico. 

“Após muitas tentativas 

frustradas, os próprios estu-
dantes descobriram que o CCS 
(Centro de Ciências da Saúde) 
prestava esse � po de atendi-
mento ao discente e à comuni-
dade universitária desde 2011. 
Escrevi para o e-mail do projeto 
e � ve a grata surpresa de saber 
que o coordenador era o pro-
fessor Marcelo de Pádula, que 
eu conhecia há muito tempo”, 
conta Turci. 

Depois de discu� r com os 
estudantes, o passo seguinte, 
segundo a decana, foi levar 
a proposta de expansão do 
atendimento feito no CCS ao 
Conselho de Centro do CCMN, 
que em meados de 2017 apro-
vou a reivindicação. Faltava 
apenas o Conselho Regional 
de Psicologia-RJ habilitar e 
cer� fi car a prestação do serviço 
nos espaços disponibilizados 
pela Decania do CCMN, o que 
ocorreu em março. 

Como proceder 
Os interessados no aten-

dimento psicológico oferecido 
pelo CCMN devem  enviar 

um e-mail para contatopsico-
logosccmn@hotmail.com. A 
par� r desse primeiro contato, 
os psicólogos contratados 
pela Fundação Universitária 
José Bonifácio agendam uma 

DOAÇÕES

Campanha solidária às famílias 
vítimas das enchentes

As fortes chuvas dos úl� mos dias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro causaram mortes e prejuízos a 
centenas de famílias. Uma rede de solidariedade foi formada para ajudar essas pessoas, e o Sintufrj faz parte dessa 
corrente do bem. A sua contribuição é fundamental para quem perdeu tudo ou quase tudo com os temporais.

Doe alimentos não perecíveis, roupas de cama, roupas e objetos de uso pessoal. Posto de coleta: Espaço 
Saúde Sintufrj, das 6h às 18h30, de segunda a sexta-feira. 

A direção sindical

entrevista preliminar para de-
fi nir se o atendimento àquela 
pessoa deve ser individual ou 
em grupo.

Cerca de mil e-mails já fo-
ram enviados ao CCMN desde o 

dia 2 de abril, quando o projeto 
foi implantado. “Esse interesse 
revela uma demanda impor-
tante represada no campus do 
Fundão”, observa Marcelo de 
Pádula.

Ampliação do atendimento
Vice-diretor da Faculdade 

de Farmácia, Marcelo de Pá-
dula,  formado em psicologia, 
é o responsável técnico pelos 
atendimentos no CCS e CCMN 
junto ao Conselho Regional de 
Psicologia. Ele também acu-
mula a função de coordenador 
da prestação de serviço tanto 
num centro como no outro. 
O foco do projeto, segundo 
o professor, sempre foi os 
estudantes.  

“O foco sempre foi o aluno 
da graduação, e o projeto foi 
iniciado para eles, gratuita-
mente, e com dois profi ssio-
nais voluntários. Não havia 

atendimento para o restante da 
comunidade. Mais tarde, técni-
cos-administra� vos e docentes 
da Faculdade de Farmácia e de 
outras unidades acadêmicas 
apoiaram a ampliação do servi-
ço. Foi indicada a cobrança de 
consultas para contratação de 
mais psicólogos, mas desde que 
fossem man� dos os atendimen-
tos gratuitos. A modalidade foi 
aprovada pela Congregação da 
Faculdade de Farmácia”, explica 
Pádula.

Segundo o coordenador, 
desde 2012 cada psicólogo 
atende a pelo menos 20% do 
total de seus pacientes gratui-

tamente. “Atualmente nosso 
percentual é de cerca de 50% 
de atendimentos gratuitos, 
inclusive no CCMN”, informou. 
O dinheiro das consultas é 
inves� do no pagamento dos 
psicólogos e na aquisição de 
material de escritório (papel, 
cartuchos de impressora etc.). 

PÁDULA. Responsável

Foto: DivulgaçãoD
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comunidade universitá-
ria acompanha atenta 
os capítulos da suces-

são na UFRJ. Nos dias 24 e 25 de 
abril, será formalizado o pedido 
de inscrição de chapas na Se-
cretaria dos Órgãos Colegiados, 
quando também deverão apre-
sentar suas cartas-programa. 

No dia 30 de abril, o Colégio 
Eleitoral se reúne para elaborar 
a lista tríplice que será envia-
da ao MEC. Fazem parte do 
Colégio Eleitoral os colegiados 
superiores – Conselho Univer-
sitário, Conselho de Ensino de 
Graduação, Conselho de Ensi-
no para Graduados e Conselho 
de Curadores.  

Expectativa 
A escolhida em primeiro 

turno da consulta – que teve 
participação expressiva da 
comunidade universitária –, 
a professora Denise Pires, e o 
seu vice, professor Carlos Fre-
derico da Rocha, disseram que 
pretendem divulgar os nomes 
de todos os integrantes da 
equipe de trabalho no dia 26 
abril, após a inscrição das cha-
pas no Colégio Eleitoral. A elei-
ta será a primeira reitora em 
quase 100 anos da UFRJ. 

Até o momento, Denise 
e Carlos Frederico revelaram 
apenas dois nomes da equi-
pe: a professora Gisele Vianna 
Pires para a Pró-Reitoria de 
Graduação (PR-1) e o técnico-
-administrativo Roberto Vieira 
para a Pró-Reitoria de Políticas 
Estudantis (PR-7). Para a Pró-
-Reitoria de Pessoal está prati-
camente confirmada, segundo 
a reitora eleita, uma funcioná-
ria da Divisão de Enfermagem 
do Hospital Universitário.

Gisele Vianna é profes-
sora associada do Depar-
tamento de Clínica Médica 
da Faculdade de Medicina e 
coordenadora do curso de 
Medicina, e Roberto Vieira 
é superintendente executivo 
da PR-1 com graduação em 
administração de empresas e 
mestrado em Avaliação pela 
Fundação Cesgranrio.

A vez do Colégio Eleitoral
Denise Pires apresentará sua equipe após a inscrição das chapas no Colégio Eleitoral prevista para os dias 24 e 25 pelo calendário

A sessão do Conselho 
Universitário (Consuni) no 
dia 11 de abril repercutiu 
o resultado da pesquisa na 
comunidade universitária e 
discutiu os próximos passos 
do processo sucessório na 
universidade. A presidente 
da Comissão Coordenadora 
da Pesquisa, Cristina Mi-
randa, apresentou os nú-
meros finais da consulta à 
comunidade universitária.  

Nos dias 2, 3 e 4 de abril, 
foram às urnas 20.887 pes-
soas: 3.189 docentes; 4.591 
técnicos-administrativos 
em educação e 13.107 es-
tudantes. Denise Pires e 
Carlos Frederico assegura-
ram a vitória em primeiro 
turno. 

Consuni discute os próximos passos  
Cristina elogiou o traba-

lho da equipe e a participa-
ção dos eleitores, concluindo 
que, em uma conjuntura de 
retirada de direitos, redução 
de orçamento e de ameaças 
às liberdades democráticas, 
a pesquisa “fortalece nosso 
projeto de universidade pú-
blica, gratuita e socialmente 
referenciada, a autonomia 
universitária e a defesa in-
transigente da democracia”.

Manifestações 
Para a representante dos 

estudantes no Consuni, Na-
thália Borges, é preciso uni-
dade nos próximos passos da 
sucessão na UFRJ, para que a 
chapa escolhida na pesquisa 
seja nomeada.

O decano do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), Luiz 
Eurico Nasciutti, leu o mani-
festo aprovado pelo Conselho 
de Coordenação do Centro no 
dia 8: “Frente ao inequívoco 
resultado da pesquisa, o Con-
selho se manifesta pelo res-
peito deste resultado nas ins-
tâncias de decisão que agora 
se iniciam no Colégio Eleito-
ral da UFRJ, no Ministério de 
Educação e na Presidência da 
República”.

O decano do Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH), Marcelo Correia e 
Castro disse que espera que 
o Colégio Eleitoral expresse o 
desejo da comunidade: “Nós 
(os conselheiros) representa-
mos essa comunidade”.

O decano do Centro de 
Ciências Jurídicas e Econô-
micas (CCJE), Flávio Mar-
tins, disse: “Pelo que tenho 
acompanhado, o processo 
deve ser respeitado”.  

A coordenadora do Sin-
tufrj, Joana de Angelis, e 
também membro do Co-
légio Eleitoral, disse que o 
pronunciamento das urnas 
foi inequívoco, "inquestio-
nável com um resultado já 
no primeiro turno".

A dirigente destacou que 
a comunidade universitária 
não trabalha com outra hipó-
tese que não seja o respeito 
ao resultado e a indicação 
de Denise Pires como pri-
meira reitora em 100 anos 
de UFRJ.

A

FORÇA DA PESQUISA. No corredor do 
CT, eleitores foram às urnas. Em toda a UFRJ, 
mais de 20 mil participaram da consulta que 
resultou na escolha de Denise Pires

Foto: Renan Silva
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Bruno Leite é empossado no IPPMG
Os novos dirigentes eleitos do 

Ins� tuto de Puericultura e Pedia-
tria Martagão Gesteira (IPPMG) – 
o enfermeiro Bruno Leite, diretor, 
e o vice, Mário Marques – foram 
calorosamente aplaudidos na 
cerimônia de posse, realizada na 
quarta-feira, 17, e que reuniu no 
anfi teatro Nobre do hospital  toda 
a comunidade do hospital, incluin-
do os trabalhadores extraquadro e 
terceirizados. A solenidade foi pre-
sidida pelo reitor Roberto Leher.

Também estavam presentes 
ex-diretores da unidade, dire-
tores dos demais hospitais da 
universidade, de unidades acadê-
micas e pró-reitores. Momentos 
de emoção e reconhecimento ao 
trabalho realizado pelo diretor 
Bruno Leite nas duas gestões à 
frente do IPPMG marcaram a 
solenidade.  

O IPPMG é referência em 
pediatria no país. A unidade de 

ensino, pesquisa e extensão in-
tegra a rede de ins� tuições que 
compõe o complexo médico hos-
pitalar da UFRJ. Atende centenas 
de crianças.

Agradecimentos
“Faço uma referência espe-

cial à comunidade do IPPMG na 
certeza de que todos somos res-
ponsáveis pela trajetória vitoriosa 
do ins� tuto”, disse o diretor, que 
também agradeceu à gestão de 
Roberto Leher a parceria e todo 
o apoio dado à unidade.  

Roberto Leher ressaltou a 
importância do IPPMG, que é 
referência no atendimento a 
pacientes pediátricos de alta e 
média complexidade, e elogiou 
o trabalho realizado por Bruno 
e toda a equipe do hospital. E  
chamou a atenção sobre as di-
fi culdades a serem enfrentadas 
pelos dirigentes em consequência 

da asfi xia orçamentária da UFRJ. 
A vice-reitora Denise Nasci-

mento desejou sucesso aos em-
possados destacando: “Assumir a 

gestão (do IPPMG) nesses tempos 
é um ato de coragem”.

“Tenho certeza de que Bruno 
e Mário caminharão fi rmes para 

manter a assistência de qualidade 
no IPPMG”, frisou a vice-decana 
do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), Russolina Bengali. 

PRESTÍGIO. Posse do novo diretor do IPPMG lotou auditório e teve presença do reitor

Foto: Renan Silva
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