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O momento, agora, é de ir às ruas 
e defender a previdência pública 
Bolsonaro diz que a reforma da Previdência é necessária porque  
está quebrada. Economizaria R$ 1 trilhão em 10 anos. Isso 
é men� ra! Trata-se de uma fake news histórica para roubar 
direitos do povo. A Previdência não está quebrada. Eles querem 
economizar colocando a conta nas costas do trabalhador e dos 
mais pobres. 

www.sintufrj.org.br

Atos do 1º de Maio em todo o Brasil 
No Rio, será na Praça Mauá

Maia é aliado de Bolsonaro 
nas manobras para aprovar 

a reforma. Ambos são fi guras 
menores a serviço do capital 

fi nanceiro, como Guedes

GREVERumo à GERAL
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EDITORIAL

Brasil de aloprados

O V Encontro Regional 
Sudeste das Comissões 
Internas de Supervisão da 
Carreira (CIS) foi realizado de 
10 a 13 de abril, em Arraial do 
Cabo, na Região dos Lagos. O 
evento foi organizado pelo 
Ins� tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFRJ) e 
contou com a par� cipação 
de dirigentes e trabalhadores 
da base da Fasubra e do 
Sinasefe. 

No úl� mo dia foi aprovada 
a Carta de Arraial do Cabo, que 
o Jornal do Sintufrj divulgará 

assim que o documento 
for  disponibilizado pela 
organização do evento. Na 
UFRJ, a CIS não funciona 
há 12 anos, mas a direção 
sindical Ressignifi car enviou 
representante, porque 
considera importante a 
rea� vação da comissão na 
universidade e atualizar as 
discussões a respeito do 
PCCTAE.

Sintufrj participa do V Encontro da CIS

a semana em 
que o presidente 
eleito mais uma 

vez chocou a sociedade 
com opiniões reacionárias 
e decisões esdrúxulas, a voz 
que realmente ecoou foi 
de um certo ex-presidente 
transformado em preso 
político. Lula, em inédita 
entrevista após mais de 1 ano 
trancafi ado na carceragem 
da Polícia Federal, va� cinou: 
“o Brasil é governado por um 
bando de malucos”.

É impossível discordar 
do ex-presidente Lula. Nos 
últimos dias, Bolsonaro 
proibiu uma campanha 
publicitária do Banco do 
Brasil des� nada ao público 
jovem. A propaganda exibia 
mulheres, homens, negros, 
cabeludos, tatuados, gays 
– uma diversidade que 
não tem lugar no Brasil de 
Bolsonaro. Para piorar, o 
presidente mandou demi� r 
o diretor de comunicação 
da empresa. Um combo 
bizarro de preconceito 
e autoritarismo a gerar 
prejuízos incalculáveis para 

a empresa e para a sociedade.
Não sa� sfeito, Bolsonaro, 

na manhã da úl� ma sexta, abriu 
o dia anunciando a redução 
de recursos para cursos de 
humanidades. Segundo o 
presidente, “a função do 
governo é ensinar para os 
jovens a leitura, a escrita e a 
fazer conta, e depois um o� cio 
que melhore a sociedade 
em sua volta”. Mais tosco, 
impossível. Bolsonaro acha que 
o estudo das ciências humanas 
não “melhora a sociedade”. Por 
óbvio, não deve interessar a 
um governo atrasado, inepto 
e descompensado que o 
povo conheça sua história, 
compreenda a dinâmica do 
mundo do trabalho, tenha 
estímulo ao pensamento 
crítico. A ideia de jerico 
também é uma afronta à 
autonomia universitária: quem 
defi ne a par� lha dos recursos, 
o inves� mento em pesquisa e a 
oferta de vagas nos cursos são 
as próprias universidades, e 
não um governante de ocasião 
em pândega cruzada contra 
inimigos imaginários.

Enquanto isso, o jornalista 

Florestan Fernandes Jr defi niu 
com brilhan� smo o momento 
atual: “o país vai tão mal que a 
fala de um ex-presidente é mais 
esperada do que a do � tular no 
cargo. Uma sensação de que 
nosso futuro foi trancafi ado 
em uma masmorra da era 
medieval”. A entrevista de 
Lula, goste-se dele ou não, foi 
um sopro de debate polí� co 
relevante. Mesmo que falando 
quase que exclusivamente 

do seu processo, houve 
espaço para opiniões em 
defesa da soberania nacional 
- “O Brasil era referência na 
América do Sul. (…) Tudo 
isso desmanchou”, críticas 
às relações obscuras entre o 
aparato do atual Ministério 
da Jus� ça e o governo dos 
EUA, denúncia da “operação 
Tabajara”  comandada 
por Deltan Dallagnol para 
apropriar-se de bilhões do 

Tesouro Nacional e montar 
uma “fundação” privada de 
caráter duvidoso…

Em tempos sombrios, 
onde o retrocesso caminha 
em velocidade de cruzeiro, 
onde a aposentadoria dos 
trabalhadores encontra-se 
na fi la do abate e o debate 
político é protagonizado 
por filhos abilolados, um 
astrólogo transformado em 
guru intelectual e uma turba 
de maníacos, com destaque 
para uma “jornalista” 
plagiadora, um ator pornô 
conservador, milicianos 
contados às dúzias e toda 
sorte de participantes de 
um show de horrores, é 
urgente restabelecer termos 
civilizatórios para o debate 
acerca dos rumos do país. 
O povo trabalhador – a 
imensa maioria da população 
brasileira – não pode con� nuar 
agonizando nas mãos de uma 
quadrilha a propagandear o 
obscurantismo ao mesmo 
tempo que entrega o Brasil 
para ser destrinchado 
pelos banqueiros e grandes 
empresários.

FOTO de confratenização 
entre os participantes  do 

Encontro Regional

LULA: entrevista inédita depois de  ano preso em Curitiba
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O 1º de Maio deste 
ano marcará a luta 
dos milhões de tra-

balhadores em defesa da 
aposentadoria, ou seja, 
contra a reforma da Previ-
dência Social do governo 
Jair Bolsonaro. Além disso, 
todos os atos e mobiliza-
ções de rua, que deverão 
explodir país afora, terão o 

Categoria põe o bloco 
na rua na Praça Mauá 

Os técnicos-administra-
tivos não podem faltar à 
assembleia geral na quin-
ta-feira, 9 de maio, às 10h, 
no bloco A do Centro de 
Tecnologia (CT), cuja pauta 
principal é a construção da 
greve geral da Educação, 
que será deflagrada no dia 
15 de maio em todo o país.  

A greve da Educação é 
uma resposta à proposta 
de reforma da Previdên-
cia do governo Bolsonaro 
– Proposta de Emenda à 
Constituição 6/2019 – que 

Atos do 1º de Maio 
ocorrerão em todo o Brasil, 
sendo a primeira vez que 
as centrais sindicais – CUT, 
CTB, CGTB, CSB, CSP-Conlu-
tas, Força Sindical, Intersin-
dical, Nova Central e UGT – 
e as Frentes Brasil Popular e 
Povo sem Medo celebram a 
data unificadamente. 

Essa unidade é impres-
cindível para denunciar o 
desmonte que Bolsonaro 
pretende fazer com a pre-
vidência pública e solidá-
ria. Os atos programados 
para 1º de maio serão uma 
oportunidade a mais de se 
dialogar com a população 

sabor de esquenta para a 
greve geral que as centrais 
sindicais estão organizan-
do para ser deflagrada em 
junho. 

Agito no Rio 
No Rio de Janeiro, o 

Dia do Trabalhador será 
comemorado com agita-
ções culturais e políticas 

na Praça Mauá, organiza-
das pelos sindicatos e pe-
los movimentos sociais e 
populares. As atividades 
começam às 9h. O Sintufrj 
participará com barraqui-
nha para coleta de assina-
turas ao abaixo-assinado 
contra a reforma da Pre-
vidência, que será enviada 
ao Congresso Nacional até  

29 de abril. 
Às 14h, em ritmo de 

carnaval, o “Trabalhador 
bota o bloco na Rua para 
barrar a reforma da Previ-
dência”. A atividade será 
intercalada com manifes-
tações políticas dos diri-
gentes das centrais sindi-
cais e dos representantes 
dos movimentos que com-

põem as Frentes Brasil Po-
pular e Povo sem Medo.

A direção do Sintufrj 
convida a categoria para 
estar presente na Praça 
Mauá, para engrossar as 
manifestações em defe-
sa da Previdência Social, 
da universidade pública e 
autônoma e de emprego 
para todos os brasileiros. 

Rumo à greve geral
sobre as consequências das 
ações nefastas do governo 
contra os direitos da classe 
trabalhadora e do patrimô-
nio dos brasileiros, como 
o fim da aposentadoria, as 
privatizações, o aumento 
do desemprego, os ataques 
ao direito de organização 
sindical e a falta de uma po-
lítica econômica sólida para 
o país, entre outras. 

 “As centrais estão cons-
truindo a data da greve ge-
ral. Por isso, é importante a 
realização de grandes atos 
no 1º de Maio no Brasil in-
teiro”, diz o secretário-geral 
da CUT nacional, Sérgio 

Nobre. Ainda como parte 
da agenda de luta, explica 
Nobre, as centrais sindicais 
já aprovaram a convocação, 
para 15 de maio, de um Dia 
Nacional de Luta, quando 
terá início a greve geral da 
Educação.

“Será uma paralisação 
de extrema importância 
para a construção da gre-
ve geral da classe traba-
lhadora brasileira”, afirma 
Nobre, ressaltando que os 
dias 1º e 15 de maio são as 
prioridades da agenda do 
próximo mês.   

*Com informações do 
site da CUT nacional

Pauta da assembleia: 
greve geral 

está em tramitação no 
Congresso Nacional. É um 
momento importante para 
os trabalhadores técnico-
-administrativos em edu-
cação debaterem os enca-
minhamentos contra essa 
reforma que destrói di-
reitos da população e dos 
servidores públicos.

A greve geral da Educa-
ção tem como palavras de 
ordem “A defesa da edu-
cação pública, da demo-
cracia e contra a destrui-
ção da Previdência Social”.

MULTIDÃO na Praça Mauá, 
em fotomontagem que mostra 
o cenário do protesto convocado 
para quarta-feira,  1º de maio
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O

BRASIL

REFORMA DA 

As mentiras de 
O governo e os grandes veículos de mídia mentem e conspiram a favor  

g o v e r n o  m e n t e 
quando diz que a 
reforma    da     Previdência 

é necessária para o país e 
que as mudanças serão boas 
para os trabalhadores e as 
trabalhadoras. Ao contrário, 
a proposta dele é ainda mais 
dura que a do governo Temer 
e traz vários ataques.

O que Bolsonaro chama 
de “Nova Previdência” 
e  d e  “ r e fo r m a ”,  n a 
verdade é a destruição do 
direito à aposentadoria 
e da Previdência Social 
n o  p a í s .  A s  c e nt ra i s 
sindicais reafirmam: “Não 
ace i taremos qua lquer 
p ro p o sta  q u e  re t i re , 
diminua ou flexibilize os 
direitos assegurados pela 
Seguridade Social! Só a 
mobilização pode defender 
as aposentadorias e a 
Previdência”.

É preciso uma nova Greve 
Geral no país. Entre nessa 
luta!

• Acaba com a aposentadoria 
por tempo de contribuição. 
• Impõe a obrigatoriedade 
de idade mínima para 
aposentadoria de 65 anos 
para os homens e 62 anos 
para as mulheres. 
• Aumenta o tempo mínimo 
de contribuição de 15 para 
20 anos. 
• Quem quiser receber o 
valor integral do bene  cio 
terá de trabalhar e contribuir 

A PREVIDÊNCIA DE BOLSONARO
As professoras do setor 

público terão de trabalhar 
mais dez anos e contribuir 
mais para se aposentar com 
bene  cio parcial. 

Hoje, elas se aposentam 
com 50 anos de idade e 25 
anos de contribuição. 

O governo quer que se 

ATAQUE ÀS MULHERES

23 MILHÕES PERDEM O 
DIREITO AO ABONO SALARIAL

O governo quer pagar o 
abono salarial do PIS/Pasep 
– um salário mínimo por ano 
– apenas para quem ganha 
até um salário mínimo. Hoje, 
todos os que  ganham até dois 

IDOSOS POBRES NO ALVO
O governo também quer 

reduzir os valores da pensão 
por morte de viúvos, viúvas 
e órfãos e do Bene  cio de 
Prestação Con  nuada (BPC) 
pago a idosos pobres. O BPC 
cairia de um salário mínimo 

MILITARES MANTÊM 
PRIVILÉGIOS

No caso da reforma da 
previdência dos militares, a 
proposta de Bolsonaro não 
exige nenhum sacrifício, 
muito pelo contrário. O 
projeto prevê aumentos 
dos adicionais concedidos 
por cursos (de 30% para 
73%), a criação de um 
adicional de disponibilidade 
que pode chegar a 32% 
do salário e o aumento da 

PRIVATIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA
Se a Proposta de 

Emenda à Constituição 
(PEC) de Bolsonaro for 
aprovada, a Previdência vai 
ser priva  zada e o dinheiro 
será transferido para os 
bancos. 

É disso que se trata o 
regime de capitalização que 
o governo pretende criar e 

para o INSS durante 40 anos. 
• Muda o cálculo do valor 
do benefício. Ao invés 
de contabilizar 80% dos 
maiores salários, como é 
hoje, vai contabilizar todas 
as contribuições que você fez 
ao longo da vida, o que vai 
reduzir o valor do bene  cio.
O GOVERNO QUER QUE 
VOCÊ CONTRIBUA MAIS 
E RECEBA UM BENEFÍCIO 
MENOR!

que obriga o trabalhador a 
abrir uma conta, pagar taxas 
de administração e depositar 
todo mês para se aposentar. 
E tudo sozinho. O patrão 
e o governo não vão mais 
contribuir. É a perda de um 
direito cons  tucional. 

Onde esse sistema foi 
adotado, os aposentados 

v i ram os  benef íc ios 
reduz irem a  va lores 
miseráveis ou sofreram 
calote. Quem  já   é  aposentado 
também vai sofrer, pois 
essa mudança levará à 
falência a atual previdência 
pública, e no futuro nem os 
atuais benefícios estarão 
garan  dos.

(R$ 998) para R$ 400 e seria 
pago aos idosos em condição 
de miséria a par  r dos 60 
anos. Para receber o valor 
integral, o idoso terá de ter 
70 anos, cinco anos a mais 
do que é exigido hoje.

aposentem com 60 anos de 
idade e 30 anos de contribuição. 
O governo também quer 
aumentar a idade mínima 
de aposentadoria das 
trabalhadoras rurais de 55 
anos para 60 anos de idade e 
o tempo de contribuição de 
15 para 20 anos.

ajuda de custo do militar 
que vai para a reserva de 4 
para 8 salários. 

Já  a  a l íquota  de 
contribuição deve aumentar 
de 7,5% para 10,5% de 
forma gradual até 2022 
e o tempo de atividade 
passa de 30 para 35 anos, 
sendo que não é necessário 
cumprir idade mínima para 
garan  r o bene  cio.

salários mínimos recebem o 
bene  cio. Se a reforma for 
aprovada, 23 milhões de 
trabalhadores perderão esse 
direito. É mais desigualdade! 
É mais pobreza!
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 PREVIDÊNCIA

Bolsonaro

Bolsonaro diz que essas medidas são necessárias porque a Previdência Social está 
quebrada e com a reforma pode economizar R$ 1 trilhão em 10 anos. Isso é men  ra! A 
Previdência não está quebrada. Eles querem economizar colocando a conta nas costas do 
trabalhador e dos mais pobres. Os recursos fi nanceiros da Previdência Social vêm sendo 
desviados há décadas. Quando o governo desonera uma empresa, ele está desviando. 
Quando o governo isenta um setor, ele está desviando o dinheiro dos cofres do INSS. Os 
empresários também metem a mão no dinheiro do INSS quando sonegam, embolsam 
o que foi descontado do seu salário ao invés de contribuir com o INSS. Somente a 
sonegação chega a R$ 450 bilhões – mais que o dobro do suposto rombo nas contas 
da Previdência em 2018.

O GOVERNO MENTE! REFORMA NÃO É NECESSÁRIA!

 da minoria de privilegiados que manda no país

Proposta está na 
Comissão Especial

Tramitação

Uma batalha parlamentar 
precedeu a etapa na qual a 
PEC 6/2019  foi aceita pela 
Comissão de Constituição 
e Jus  ça (CCJ). A par  r de 
agora, a proposta está na 
Comissão Especial cons  tuída 
pela Câmara onde o mérito do 
projeto será examinado. 

Confira os passos da 
tramitação:
Plenário: Se for aprovado na 
Comissão Especial, o parecer 
terá que ser votado em dois 
turnos no plenário da Câmara. 
Para ser aprovado, precisará 
dos votos de pelo menos 308 
deputados, que representam 
3/5 da composição da 
Casa, formada por 513 
parlamentares.
Votação: A votação no plenário 
é nominal. Entre os dois turnos, 
é preciso esperar um intervalo 
de cinco sessões. Se a PEC não 
alcançar o número mínimo 
necessário de votos, será 
arquivada. Se for aprovada, 
segue para análise do Senado.
Senado: Uma vez aprovada 
na Câmara, a PEC segue para 
a CCJ. Em seguida, vai ao 
plenário, onde precisará de 

ao menos 49 votos entre os 
81 senadores, também em 
dois turnos de votação. Se os 
senadores fizerem alguma 
alteração no texto inicialmente 
aprovado pelos deputados, a 
matéria volta para reanálise da 
Câmara. Se for aprovada com o 
mesmo conteúdo, segue para 
promulgação.
Promulgação: Diferentemente 
de um projeto de lei, as PECs 
não são enviadas para sanção 
do presidente. 

Se o Senado aprovar a 
proposta integralmente, o 
texto será promulgado pelo 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), que 
também é o presidente do 
Congresso Nacional. Torna-
se então uma emenda à 
Cons  tuição.

Se o Senado aprovar 
apenas uma parte, esta 
parte poderá ser promulgada 
separadamente, enquanto 
a parte alterada volta para 
a Câmara dos Deputados 
(promulgação fa  ada).

Se o Senado aprovar um 
texto diferente do da Câmara, 
o texto volta à Câmara para 
ser analisado. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA foi cenário de batalhas entre os parlamentares

Fotos: Internet
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Uma década de alimentação com qualidade 
Com estrogonofe de 

carne (prato predileto 
dos clientes) e bolo 

de chocolate de sobreme-
sa no cardápio, foram co-
memorados os 10 anos de 
existência do Restaurante 
Universitário da UFRJ, tanto 
nas unidades instaladas na 
Cidade Universitária como 
na Praia Vermelha, Centro e 
Duque de Caxias.  

Os restaurantes uni-
versitários fazem parte do 
Sistema Integrado de Ali-
mentação (SIA), que é su-
bordinado à Pró-Reitoria 
de Gestão e Governança 
(PR-6) e também responde 
pelo fornecimento de ali-
mentação à Escola de Edu-
cação Infantil, ao Colégio de 
Aplicação e aos estudantes 
do Alojamento.  

Muito além da refeição
De acordo com a coor-

denadora do SIA, Renata 
Machado, a conquista dos 
restaurantes universitários 
foi resultado de muita luta 
dos estudantes. Mais do 
que servir refeição, segun-
do ela os RUs são um espa-
ço político. “O diferencial 
desse serviço mais recente 
é a perspectiva da educa-
ção alimentar. Muitos estu-
dantes já nos disseram que  
observam uma mudança 
em seus hábitos alimen-
tares, e isso é o que move 
nosso trabalho”, disse ela.  

Histórico
Na década de 1940, fo-

ram instalados os serviços 
de alimentação na UFRJ 
nas escolas de engenharia 

e medicina. Somente duas 
décadas depois, em 1963, 
foi criado o primeiro Res-
taurante Central da Cidade 
Universitária, destinado a 
atender as diversas unida-
des do campus do Fundão. 
Contudo, esse serviço fun-
cionava de maneira insufi-
ciente, com reconhecidos 
problemas de falta de pes-
soal, equipamentos, uten-
sílios e com constantes 
suspensões temporárias. 
Por conta disso, os restau-
rantes, até 1990, foram 
sendo gradualmente fe-
chados. 

Os estudantes só vol-
taram a ter bandejão em 
2008, com a inauguração 
do Restaurante Universitá-
rio da Faculdade de Letras. 
Em 2009, entrou em fun-

cionamento o Restaurante 
Universitário Central, tam-
bém na Cidade Universitá-
ria. Em 2012, foram inau-
guradas as unidades no 
Centro de Tecnologia (CT); 

em 2016,  no campus da 
Praia Vermelha e no Insti-
tuto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS); e em 2018, 
no campus UFRJ-Duque de 
Caxias.  

ESTUDANTES comemoram a conquista dos RUs

CÔRTES E FREIRE no debate de quarta-feira 24 no auditório Alice Rosa, no Hospital do Fundão

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O clima de disputa 
eleitoral que envol-
veu a UFRJ nas últi-

mas semanas continua no 
Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (HUCFF). 
Os dois candidatos à direção 
do hospital acabam de se 
confrontar numa jornada 
de três debates com pro-
cedimentos diversos em de-
corrência da biografia recen-
te de cada um.  

Eduardo Côrtes dirigiu o 
hospital entre 2013 e 2017, 
quando foi exonerado pelo 
reitor Roberto Leher, que 
fez sérias restrições ao seu 
comportamento na admi-
nistração. 

Já Marcos Freire é o atu-
al diretor da Divisão Médi-
ca, afinado com a gestão de 
Leôncio Feitosa, que suce-
deu a Côrtes. 

Nos debates, Côrtes 
ocupou parte do tempo dis-
ponível se defendendo de 
acusações que acabaram re-
sultando no seu afastamen-
to. Já Freire, apontando para 

HUCFF decide seu destino
Eleições que vão indicar o sucessor de Leôncio Feitosa na direção do hospital serão nos dias 6, 7 e 8 de maio

o futuro, disse que a base de 
sua proposta é a transparên-
cia e a integração.

A votação ocorrerá nos 
dias 6, 7 e 8 de maio e, como 
na última eleição, o critério 
de apuração será pela pari-
dade: 1/3 para cada catego-
ria (técnico-administrativo, 
docente e estudante). A 
apuração dos votos será no 
dia 9 de maio, a partir das 
10h, no auditório Alice Rosa 
(12º andar do hospital).

Terão direito a voto os 
membros natos do Conselho 
de Administração do HUCFF; 
os professores eméritos; os 
docentes e técnicos-admi-
nistrativos em educação; os 
professores substitutos; os 
professores visitantes em 
atividades efetivas no Hospi-
tal Universitário, inclusive os 
que estiverem em educação 
continuada, gozo de licença 
especial, licença médica, fé-
rias, etc. Estudantes de gra-
duação e de pós-graduação, 
lato e stricto sensu, com ma-
trícula ativa e em atividades 

efetivas na unidade também 
votam. Residentes médicos e 
residentes multiprofissionais 
também têm direito ao voto.

Importância
O HUCFF é uma das joias 

da coroa da UFRJ. A unidade 

tem importância estratégica 
entre as Ifes do país e abriga 
procedimentos de alta com-
plexidade que são raros no 
país – inclusive a realização 
de transplantes de órgãos. 

Por esses e outros mo-
tivos, há em setores da co-

munidade universitária, que 
têm o hospital como refe-
rência de trabalho, ensino, 
pesquisa e assistência, preo-
cupados com a possibilidade 
do retorno de situações de 
turbulência que o HUCFF vi-
veu em anos anteriores.
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Comunidade quer empossar seus eleitos

Toda a atenção da 
universidade estará 
voltada para o segundo 
andar da Reitoria na terça-
-feira, 30, quando o Colégio 
Eleitoral se reunirá para 
aprovar a lista tríplice a 
ser enviada ao governo 
federal. A expectativa 
é que o MEC nomeie os 
eleitos pela comunidade 
universitária 

A escolha dos nomes 
que comporão as lis-
tas tríplices de candi-

datos a reitor e a vice-reitor 
da UFRJ (gestão 2019 a 
2023) a serem encaminha-
das ao Ministério da Edu-
cação (MEC) ocorrerá nesta 
terça-feira, 30, em reunião 
conjunta dos Colegiados 
Superiores – Conselho Uni-
versitário (Consuni), Conse-
lho de Ensino de Graduação 
(CEG), Conselho de Ensino 
para Graduados (CEPG) e 
Conselho de Curadores – 
que compõem o Colégio 
Eleitoral. 

A Resolução 14/2019 da 
sucessão na UFRJ, aprovada 
em dezembro pelo Conse-
lho Universitário, também 
estabelece que a elaboração 
das listas tríplices será por 
escrutínio uninominal e voto 
aberto. No dia 24 de abril, os 
candidatos a reitor e a vice-
-reitor formalizaram o pedi-
do de inscrição na Secretaria 
dos Órgãos Colegiados (SOC) 
e apresentaram suas cartas-
-programa – conforme indica 
a resolução.  

Os inscritos  
Os inscritos para o cargo 

de reitora e/ou reitor são: 
Denise Pires de Carvalho, 

professora do Instituto de 
Biofísica Carlos Chagas Fi-
lho; Eduardo Mach Quei-
roz, da Escola de Química; 
e Gisele Viana Pires, da Fa-
culdade de Medicina. Para 
vice-reitora ou vice-reitor 
se inscreveram: Carlos Fre-
derico Leão Rocha, do Ins-
tituto de Economia; Denise 
Maria Guimarães Freire, do 
Instituto de Química; e Edu-
ardo Raupp de Vargas, do 
Instituto de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Administra-
ção (Coppead).

Quem são eles 
Denise Pires (do Instituto 

de Biofísica) e Carlos Frederi-
co Rocha (do Instituto de Eco-
nomia) foram os escolhidos 
em primeiro turno da consul-
ta pública realizada no início 
de abril pela comunidade uni-
versitária. 

Eduardo Mach é diretor 
da Escola de Química e pes-
quisador da área de enge-
nharia química, e foi membro 
do Conselho de Ensino de 
Graduação. Denise Freire é 
docente titular do Instituto de 
Química e coordenou o Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Bioquímica.

Gisele Pires é professora 
associada do Departamento 

de Clínica Médica, diretora 
adjunta de Graduação da 
Faculdade de Medicina e ex-
-pró-reitora de Graduação. 
Eduardo Raupp é professor 
do Coppead e pesquisador do 
Centro de Estudos em Ges-
tão de Serviços de Saúde, ex-
-decano de Assuntos Comu-
nitários e de Administração e 
Finanças na Universidade de 
Brasília (de 2011 a 2012).

Ritual da lista  
A sessão terá início às 10h 

e será presidida pelo reitor 
Roberto Leher. Votarão pri-
meiro os membros do CEG 
(20 votantes), seguidos pelos 
do CEPG (19 votantes), do 
Conselho de Curadores (dois 
votantes) e, por fim, do Con-
suni (53 votantes). A votação 
será uninominal e aberta: 
cada conselheiro falará ao mi-
crofone um nome para reitor 
e um nome para vice-reitor. 
Os candidatos são aqueles 
que apresentaram inscrições 
e cartas-programa na Secre-
taria dos Órgãos Colegiados. 
Na falta do titular, votará o 
conselheiro suplente. 

Outros conselheiros ano-
tarão os votos, e ao fim anun-
ciarão o resultado. A aprova-
ção da ata conclui a reunião 
do colegiado.

As listas tríplices en-
viadas ao governo fe-
deral pela Universidade 
Federal da Grande Dou-
rados (UFGD/MS) foram 
devolvidas pelo MEC no 
dia 9 de abril sob a ale-
gação de irregularidades 
na  elaboração. O secre-
tário de Educação Supe-
rior do ministério pediu 
providências, e chegou 
a indicar a realização de 
uma eleição seguindo a 
legislação. 

No dia 21 de março, a 
universidade elegeu, em 
consulta à comunidade 
universitária, os profes-
sores Etienne Biasotto 
para reitor e Claudia 
Lima para vice-reitora. 
O MEC alega que na for-
mação das listas tríplices 
a UFGD descartou os 
candidatos derrotados 
na votação, sugerindo 

UFGD e Unirio: 
sucessões polêmicas 

apenas nomes indicados 
pelo Colégio Eleitoral da 
instituição.

A UFGD negou que 
tenha havido qualquer 
irregularidade e, com 
base no parecer jurídico 
da Reitoria, informou: 
"O processo de consul-
ta prévia à comunidade 
para a escolha do novo 
reitor e vice não foi vin-
culante ao Colégio Elei-
toral onde foi formada a 
lista tríplice, cuja compo-
sição guarda a proporção 
de setenta por cento do 
segmento docente".

Golpe – Já na Unirio a 
confusão foi causada pelo 
Colégio Eleitoral, que es-
colheu como primeiro in-
dicado da lista tríplice um 
candidato que nem sequer 
se submeteu à consulta pú-
blica, para indignação da 
comunidade universitária.

Na UFRJ, o Conselho 
Universitário aprovou a 
Resolução 15/2018  ins-
tituindo a comissão co-
ordenadora da pesquisa, 
que no processo eleitoral 
em curso na universidade 
teve caráter informativo 
e não vinculante à elabo-
ração das listas tríplices. 

“Nós tivemos uma vo-
tação expressiva (na pes-
quisa) e esperamos que o 
Colégio Eleitoral faça uma 
boa leitura desse resulta-
do, que mostra os anseios 
da comunidade”, disse o 
vice-reitor eleito Carlos 
Frederico, acrescentando 

Opiniões
que tanto ele como De-
nise Pires, eleita reitora, 
são pesquisadores, com 
atuação na graduação 
e na pós-graduação, ex-
periência administrativa 
e nenhum vínculo com 
partido político. “Nós co-
locamos nossas experiên-
cias à disposição da UFRJ”, 
afirmou; “Carregamos em 
nossa lapela a Minerva, e 
ela estará lá sempre”, fri-
sou Denise Pires. 

A Minerva é a figura 
mitológica exibida no lo-
gotipo da UFRJ: deusa da 
sabedoria, das artes e da 
estratégica de guerra.

Foto: Internet

 

         



Jornal do Sintufrj EDIÇÃO No 1290 – 29 DE ABRIL A 5 DE MAIO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br8Jornal do Sintufrj ÚLTIMA PÁGINA 

A inauguração de três 
laboratórios didáticos 
(onde são ministradas 

aulas práticas) e de nove am-
bulatórios, para o curso de 
Fisioterapia e o Serviço de 
Fisioterapia do Hospital Uni-
versitário, no dia 24 de abril, 
no segundo andar da unida-
de hospitalar, foi o resultado 
da trajetória de lutas de um 
grupo dedicado de servido-
res, capitaneados pela pro-
fessora da Faculdade de Me-
dicina e chefe da Fisioterapia 
do HU, Sara Menezes.

Desde 2010, com a im-
plosão da ala sul do HU, o 
curso de Fisioterapia da UFRJ 
ficou sem instalações para a 
formação técnica dos estu-
dantes. Agora, cerca de 300 
alunos passaram a dispor de 
seis laboratórios didáticos 
(três haviam sido inaugura-
dos em 2017) para aulas prá-
ticas e de ambulatórios para 
atendimento de uma média 
de 180 pacientes ao mês. 

São atendidos doentes 
em fase de recuperação 

Fisioterapia renasce no 
HU e para os estudantes    

de problemas traumato-
-ortopédicos, alterações de 
hanseníase (em pés e mãos), 
pós-operatório de câncer de 
mama, pré e pós-operatório 
de cirurgia de obesidade, 
doenças ocupacionais, alte-
rações neurológicas e trau-
matológicas de cirurgia on-
cológica. 

Esforço conjunto 
Sara Menezes destacou 

que as conquistas foram 
possíveis graças à contribui-
ção de todos, em especial 
da vice-chefe do Serviço 
de Fisioterapia, Denise Ber-
nardes; da secretária Iva-
nia Ferreira, entre outros 
técnicos-administrativos; fi-
sioterapeutas; docentes do 
curso de Fisioterapia; da di-
reção da Faculdade de Me-
dicina e, principalmente, da 
atual gestão do HU.

Dentre os homena-
geados também estava a 
técnica-administrativa da 
Faculdade de Medicina e 
coordenadora-geral do Sin-

tufrj, Neuza Luzia.  “Os cur-
sos de Terapia Ocupacional 
e Fonoaudiologia também 
têm os mesmos proble-
mas em relação a espaços 
no HU. Consciente de que 
a saúde é interdisciplinar, 
Neuza conseguiu verba, por 
meio de emenda parlamen-
tar, para a construção de sa-
las específicas para os três 
cursos e para a reforma de 
duas salas de habilidades 
do curso de Terapia Ocupa-
cional”, contou Sara.  

Segundo a professora, 
com a ajuda de Neuza Luzia 
e Ivania Ferreira, foi possível 
também conseguir verbas de 
emenda parlamentar para a 
compra de  equipamentos e 
para a reforma de uma área 
contígua ao Serviço de Fi-
sioterapia, onde será ins-
talado o Centro Interdisci-
plinar de Reabilitação, que 
irá congregar os programas 
interdisciplinares do HU, 
“na busca da excelência do 
ensino, pesquisa e assis-
tência”.

Segundo Sara Mene-
zes, a falta de condições 
para as aulas teóricas e 
práticas dentro do hospi-
tal levou o MEC a reprovar 
o curso de Fisioterapia da 
UFRJ e a exigir que fosse 
instalado, no HU, o Ser-
viço de Fisioterapia para 
funcionar como clínica-
-escola. “Em 2002, eu e a 
professora Rosana Santos 
assumimos a coordenação 
do curso com a incumbên-
cia de atender às exigên-
cias do MEC e conseguir a 
aprovação do curso, que 
já tinha formado duas 
turmas. Foram tempos di-
fíceis, pois foi necessário 
refazer o currículo, ampliar 
o corpo docente e criar 
o Serviço de Fisioterapia. 
Foram anos de discussões 
e disputas de espaço, mas 
atualmente a Fisioterapia é 
o segundo curso mais dis-
putado na UFRJ”, contou. 
Desde 2017, Sara chefia o 
Serviço de Fisioterapia.  

Porém, o drama da Fi-
sioterapia não parou por 
aí. Em 2010, com a im-
plosão da perna-seca do 
HU, a área do Serviço de 
Fisioterapia foi reduzida a 
escombros. “Nosso espaço 
e equipamentos ficaram 
soterrados”, disse Sara, e 
os alunos foram obrigados 
a procurar estágios fora do 
HU. Os técnicos-adminis-
trativos ficaram confinados 
em duas salas para atendi-
mento aos pacientes.

“A luta por novo espaço 
ou reforma do antigo foi 
travada incessantemente e 

Curso salvo com 
muito esforço  

atingiu sua pior derrota na 
gestão do Dr. Eduardo Côr-
tes. Na época, eu era chefe 
do Departamento do Curso 
de Fisioterapia, juntamen-
te com o professor Michel 
Reis, e coube a nós a difícil 
e árdua missão de dialo-
gar com a direção. O dire-
tor desmarcava reuniões 
continuamente, justificava 
que não havia espaço no 
hospital e demonstrava to-
tal descaso com a situação 
dos alunos, que realizavam 
aulas práticas no chão das 
salas de aula, com toalhas 
e cangas trazidas de casa”, 
detalhou Sara. 

A solução veio, se-
gundo Sara, com a mobi-
lização dos alunos e dos 
docentes (houve mani-
festações até no Consuni) 
e a intervenção da Reito-
ria, pois foi destinado um 
espaço junto ao Serviço 
de Fisioterapia, utilizado 
como depósito de entu-
lhos, para iniciar a cons-
trução dos laboratórios 
didáticos. E, com a exone-
ração de Eduardo Côrtes, 
Sara assumiu como “in-
terventora” o Serviço de 
Fisioterapia, “com a tarefa 
de unir novamente os do-
centes, técnicos-adminis-
trativos e alunos na luta 
por condições dignas e es-
paços adequados, porque 
a situação era tão caótica 
que não existia água e 
nem banheiros para pa-
cientes e alunos”. 

“Por esses motivos, a 
inauguração do dia 24 de 
abril foi tão significativa 
para todos nós. Foi uma vi-
tória contra o desrespeito, 
o descaso e a negligência 
que assolaram o Serviço 
de Fisioterapia na antiga 
gestão do HU”, concluiu a 
professora. 

ENTREVISTA

COMUNIDADE do HU e estudantes festejam ampliação do Serviço de Fisioterapia  

Foto: Renan Silva
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