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DOIS PONTOS

Atendimento aos aposentados e pensionistas na 
subsede do Sintufrj, na Praia Vermelha, às terças-

feiras, das 13h às 16h, com Eliane Nascimento. 
Telefone: (21) 2542-9143. 

Eleição no HU começa nesta segunda-feira
Com apenas um candi-

dato concorrendo, o 
chefe da Divisão Médi-

ca da unidade, Marcos Freire 
– Eduardo Côrtes desistiu da 
candidatura alegando pro-
blemas de saúde –, come-
ça nesta segunda-feira, 6, e 
prossegue na terça-feira, 7, 
e na quarta-feira, 8, a eleição 
para a direção geral do Hos-
pital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF).  

De acordo com nota di-
vulgada pela chapa 2, Edu-
ardo Côrtes retirou sua can-
didatura na quinta-feira, 2 
de maio, em consequência 
de uma mielite autoimune, 
uma inflamação da medula 
cervical que começou em 
janeiro e se estendeu, pio-
rando devido à campanha. 

Votação
Terão direito a voto os 

membros natos do Con-

selho de Administração 
do HUCFF; os professores 
eméritos; os docentes e 
técnicos-administrativos 
em educação; os professo-
res substitutos; os profes-
sores visitantes em ativi-
dades efetivas no hospital, 
inclusive os que estiverem 
em educação continuada, 
gozo de licença especial, 
licença médica, férias, etc.; 
estudantes de graduação e 
de pós-graduação com ma-
trícula ativa e em ativida-
des efetivas na unidade; e 
residentes médicos e resi-
dentes multiprofissionais. 

A apuração dos votos 
será na quinta-feira, 9, 
pelo sistema da paridade: 
1/3 para cada categoria 
(técnicos-administrativos, 
docentes e estudantes), a 
partir das 10h, no auditó-
rio Alice Rosa (12º andar 
do hospital). 

Diretoria repudia 
declaração de Bolsonaro 

A direção do Sintufrj 
repudia a declaração do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) que, além de ho-
mofóbica, faz apologia à 
exploração sexual de bra-
sileiras. Ele afirmou que 
o Brasil não poderia ser 
um país do turismo gay, 
e acrescentou: “quem 
quiser vir aqui fazer sexo 
com uma mulher, fique à 
vontade”. Entidades e go-
vernos estaduais reagiram 

à atitude do presidente 
e organizam campanhas 
contra o turismo sexual

“Inadmissível que um 
presidente da República 
trate as brasileiras com 
tanto desrespeito, colo-
cando-as à venda como 
mercadorias. Como bem 
denunciaram as militan-
tes sociais, como Renata 
Deiró, presidente da Co-
missão de Proteção dos 
Direitos das Mulheres da 
OAB-Bahia, a declaração 
de Jair Bolsonaro é um es-
tímulo ao estupro e uma 
afronta à luta histórica 
das mulheres de combate 
à violência”, disse a coor-
denadora-geral do Sintufrj 
Gerly Miceli. 

(Com o jornal Brasil de Fato)

Um dia dedicado à saúde bucal  
Imaginem entrar em 

uma boca gigante de 10 
metros quadrados e pas-
sear pelo seu interior para 
conhecer in loco os proble-
mas bucais? E ao mesmo 
tempo receber orientações 
sobre como proceder cor-
retamente? Estes são os 
objetivos do evento “Saúde 
oral ao alcance de todos” 
que o Projeto de Extensão 
Saúde do Trabalhador, da 
Faculdade de Odontologia 
da UFRJ, realizará no dia 8 
de maio, das 10h às 15h, 
no espaço público em fren-
te ao Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga Filho 
(HUCFF). 

Consta da programação 
escovação supervisionada 
e distribuição de kit com 
escova, pasta de dentes e 
folheto explicativo. Segun-
do a coordenadora do pro-

jeto de extensão, professo-
ra Sônia Groisman, se mil 
pessoas comparecerem ao 
evento, o Sesc disponibi-
lizará um ônibus para tra-
tamento dentário gratuito 

dos servidores da univer-
sidade. Ela disse batalhar 
há três anos para garantir 
à comunidade universitária 
o consultório odontológico 
móvel do Sesc. 

Plantão na Praia Vermelha

Fotos: Internet

Projeto de extensão da Odontologia pode garantir atendimento gratuito diário à comunidade universitária
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A bomba da semana é 
o bloqueio do orça-
mento das univer-

sidades e institutos fede-
rais. O ataque criminoso 
à educação pública veio 
de supetão, em mais um 
arroubo típico da indigên-
cia intelectual que assola 
o governo, e começou 
como uma retaliação di-
reta a três universidades 
federais: UnB, UFBA e 
UFF. 

Segundo o ministro da 
Educação do governo Bol-
sonaro, Abraham Wein-
traub, o corte de verbas 
foi motivado pelo “baixo 
rendimento” das universi-
dades e por promoverem 
“balbúrdia” e “eventos 
ridículos”. Novamente, o 
anúncio do governo foi 
balizado única e exclusi-
vamente pelas convicções 
dos seus integrantes: as 3 
universidades punidas são 
de reconhecida excelência 
e encontram-se entre as 
20 melhores do país.

Com a repercussão 
catastrófica da iniciativa, 
o MEC rapidamente pre-
parou uma gambiarra. Por 
óbvio, a emenda saiu pior 
que o soneto: para apagar 

Governo  bloqueia 41% das verbas de manutenção da UFRJ
No fechamento desta 

edição, a UFRJ divulgou uma 
nota informando o bloqueio 
de 41% das verbas destina-
das à manutenção da uni-
versidade por determinação 
do ministro da Educação. 
Foram bloqueados R$ 114 
milhões da dotação inicial-
mente prevista de R$ 287 
milhões. 

De acordo com o reitor 
Roberto Leher, a UFRJ já 
vem operando com déficit 
muito grande e, com esse 
bloqueio, a universidade 
não terá como pagar os 

terceirizados.
Se o bloqueio for manti-

do, disse Leher, a UFRJ não 
terá como pagar suas contas 
já na próxima semana, com 
impacto na manutenção 
de atividades essenciais. 
Pesquisas, funcionamento 
dos hospitais universitários, 
além de energia, limpeza e 
segurança, tudo ameaçado.

“A UFRJ identificou na 
quinta-feira (2/5) que o 
Governo Federal bloqueou 
41% das verbas destinadas 
à manutenção da institui-
ção. A obstrução orçamen-

tária, de R$ 114 milhões 
para manutenção e outras 
rubricas, impactará no fun-
cionamento da UFRJ, atin-
gindo despesas ordinárias 
de custeio, como consumo 
de água, energia elétrica, 
contratos de prestação de 
serviços de limpeza e segu-
rança. Já o bloqueio de re-
cursos para investimentos 
impede o desenvolvimento 
de obras e compra de equi-
pamentos utilizados em ins-
talações como laboratórios 
e hospitais.” (trecho da nota 
da UFRJ)

Educação na mira da 
metralhadora de Bolsonaro

os rastros de reacionarismo 
barato, Weintraub travestiu 
o anúncio de “medida ad-
ministrativa” e estendeu o 
bloqueio orçamentário ao 
conjunto das instituições fe-
derais de ensino. Resultado: 
o segundo semestre reserva 
ao país a maior crise da edu-
cação na História.

Só na UFRJ o bloqueio 
gira em torno de 114 mi-
lhões de reais, 41% do orça-
mento total. Concretamen-
te, a universidade corre o 

risco de fechar as portas por 
falta de condições mínimas: 
sem dinheiro para pagar as 
contas, para concluir obras e 
garantir a aquisição de equi-
pamentos para laboratórios 
e hospitais, o caos é uma 
perspectiva iminente.

Não é de hoje que Bol-
sonaro e seus asseclas ex-
pressam o mais profundo 
desprezo pelo conheci-
mento, pelo debate livre e 
democrático e pela produ-
ção das universidades. Re-

centemente o presidente 
afirmou que poucas uni-
versidades produzem pes-
quisa, e que a maior parte 
da produção existente en-
contra-se nas universidades 
privadas. Trata-se de uma 
realidade paralela habita-
da pelo presidente e sua 
trupe: no Ranking Univer-
sitário Folha, só existe uma 
única universidade privada 
entre as 20 melhores em 
pesquisa (e em 19º lugar); 
no ranking geral, apenas 

duas privadas (em 18º e 
19º lugar). 

O fato é que as univer-
sidades públicas respon-
dem por mais de 90% da 
pesquisa científica e da 
inovação tecnológica exis-
tentes no país. Para a corja 
presidencial, no entanto, 
os campi das universida-
des são lugares habitados 
por comunistas sátiros a 
desfilar desnudos enquan-
to bradam contra os bons 
costumes, razão suficiente 
para justificar o corte de 
verbas de tal monta que 
nem as contas de água e 
luz serão pagas.

É preciso dar um basta: 
ou derrotamos Bolsona-
ro, ou a educação pública 
será a primeira vítima de 
um governo assassino. O 
próximo dia 15 de maio 
tem que se tornar um 
marco nacional de mobi-
lização unificada contra 
Bolsonaro e o seu projeto. 
Cabe a nós, trabalhadores 
e trabalhadoras, acender 
o pavio da mobilização 
social, acumulando forças 
para uma greve geral que 
enfrente os ataques sis-
temáticos aos direitos do 
povo. Vamos à luta!

 MINISTRO DA EDUCAÇÃO. Figura desqualificada e ressentida

SOB ATAQUE. A maior universidade federal do país é um dos alvos preferenciais do governo

Fotos: Internet

EDITORIAL
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O

SUCESSÃO NA UFRJ

Colégio Eleitoral con
Resultado já foi informado a Brasília e já está em curso a contagem reg

clima de unidade 
foi a atmosfera da 
sessão histórica do 

Colégio Eleitoral, no dia 30 
de abril, que garan  u uma 
votação consagradora aos 
indicados pela comunidade 
universitária Denise Pires e 
Carlos Frederico Rocha para 
reitora e vice-reitor. Eles en-
cabeçaram as listas tríplices 
e ob  veram 82 dos 90 votos 
dos conselheiros presentes. 

A votação dos outros 
inscritos foi a seguinte: can-
didatos a reitor Gisele Viana, 
2 votos, e Eduardo Mach, 
6 votos; Eduardo Raupp e 
Denise Freire, candidatos 
a vice-reitor, 2 e 6 votos, 
respec  vamente. 

O resultado do Colégio 

Votação sela compromisso 
com a democracia 

Além dos conselheiros 
dos órgãos superiores que 
compõem o Colégio Eleito-
ral – Conselho de Ensino de 
Graduação (CEG), Conselho 
de Ensino para Graduados 
(CEPG), Conselho de Cura-
dores e Conselho Universi-
tário (Consuni) –, o salão no-
bre da Reitoria lotou com a 
presença de trabalhadores 
e estudantes, que fi zeram 
questão de acompanhar a 
votação da lista tríplice. Afi -
nal, era o des  no da maior 
universidade federal do país 
que estava sendo decidido 
na manhã de terça-feira, 30 
de abril. 

A sessão foi aberta pelo 
reitor Roberto Leher, que 
leu o nome dos candidatos 

inscritos. Em seguida, os 
90 conselheiros presentes 
votaram ao microfone: 19 
do CEG, 19 do CEPG, dois do 
Conselho de Curadores e 50 
do Consuni. Oscar Rosa Ma-
tos, o segundo colocado na 
pesquisa, votou em Denise e 
Fred e foi aplaudido. 

A estudante Ana Beatriz 
Dantas, da bancada estu-
dan  l no Consuni, saudou a 
primeira mulher reitora da 
UFRJ. A conselheira e diri-
gente do Sintufrj, Gerly Mi-
celi, destacou o respeito do 
Colégio Eleitoral à democra-
cia e aos três segmentos que 
compõem a universidade.

Logo após declarar seu 
voto em Denise e Fred, 
Roberto Leher anunciou o 

resultado da votação, e a 
ata fi nal foi aprovada por 
unanimidade. De pé, os 
presentes à sessão celebra-
ram a democracia na UFRJ. 

 “Tenho certeza de que 
teremos um mandato inspi-
rado e protagônico no con-
texto complexo do país”, 
disse Leher. Denise Pires 
afi rmou: “É uma mistura de 
emoções: júbilo, por conta 
da vitória, e apreensão pelo 
porvir. Mas estamos con-
fi antes”. Carlos Frederico 
complementou: “Entendo 
esta votação como uma 
expressão de unidade”. 

A futura reitora, Denise Pi-
res, e o vice-reitor, Carlos Fre-
derico Rocha, fi zeram questão 
de reafi rmar que a campanha 
acabou e que agora represen-
tam “a universidade diversa e 
heterogênea”.  Segundo a elei-
ta, “é muito importante que 
a comunidade universitária 
esteja unida neste momento 
di  cil para o país, que enfren-

ta uma crise econômica”. E, 
conclui: “Vamos estar atentos, 
porque educação não é gasto, 
é inves  mento”.  

Denise informou que vai 
aguardar a sua nomeação 
e a do vice para dar os pró-
ximos passos em relação à 
sua futura gestão, quando 
também anunciará os nomes 
de toda a sua equipe. Mas 

“Educação é investim 
Entrevista

Eleitoral foi enviado ao 
MEC para homologação da 
lista tríplice e nomeação da 
reitora e do vice-reitor pela 
Presidência da República. O 
prazo para o procedimen-
to foi respeitado: até dois 
meses antes de 2 de julho, 
quando se encerra o man-
dado dos atuais gestores da 
universidade. 

Em meio à comemoração 
pela vitória da democracia, 
havia também um sen  men-
to de expecta  va no ar em 
relação a Brasília: o resultado 
do Colégio Eleitoral – defi ni-
do em rito legal (seguindo 
o que determina a Lei nº 
9.192/95), para não haver 
brechas a contestação – será 
respeitado? 
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Fotos: Sintufrj

SUCESSÃO NA UFRJ

nsagra Denise e Fred

DENISE E FRED, escolhidos para conduzir o futuro da UFRJ

gressiva para o pronunciamento do governo nomeando os escolhidos

Democracia celebrada
A aprovação desta lis-
ta tríplice consagra, 
na UFRJ, um grande 
avanço, pois expressa a 
vontade da comunida-
de. Essa sessão histó-
rica marcou a unidade 
da UFRJ em torno do 
processo em que foi es-
colhida a futura reitora 
da ins  tuição e espe-
ramos que o governo 
respeite essa decisão”, 
declarou Gerly Miceli, 
coordenadora-geral do 
Sintufrj e representan-
te dos técnicos-admi-
nistra  vos no Conselho 
Universitário.

A lista tríplice foi com-
posta em respeito à 
democracia e à vontade 
da comunidade univer-
sitária. Tivemos a honra 
e o prazer de estar aqui 
representando o dese-
jo da nossa categoria, 
dos estudantes e dos 
docentes. Foi mais um 
passo na conquista e na 
manutenção da demo-
cracia e da qualidade da 
universidade pública”, 
afi rmou a representante 
dos técnicos-administra-
 vos no CEG, Joana de 

Angelis, que também é 
coordenadora de Educa-
ção, Cultura e Formação 
Sindical do Sintufrj.

A UFRJ confi rma a tra-
dição democrá  ca de 
zelar pelas condições 
de seu autogoverno. 
É um ato que está 

referenciado na Cons-
 tuição Federal. Man-

termos um governo 
que seja reconhecido 
pela comunidade como 
um governo legí  mo é 
uma condição neces-
sária para que a UFRJ 
e demais universidades 
possam realizar suas 
importantes missões 
e funções públicas. E 
nesta perspec  va  ve-
mos uma sessão muito 
posi  va do Colégio Elei-
toral”, avaliou o reitor 
Roberto Leher.

Para mim, foi um mo-
mento especialmente 
emocionante. Primei-
ro, porque pode ter 
sido a última vez que 
eu votei para reitor, 
pois tenho a possibili-
dade de me aposentar. 
E, segundo, porque 
elegemos uma mu-
lher, cem anos depois, 
numa universidade pú-
blica com o peso social 
que a UFRJ tem. Uma 
mulher corajosa, com 
capacidade de enfren-
tar os desafi os. A força 
com que ela vem como 
reitora traz uma legi-
 midade e uma res-

ponsabilidade muito 
grande de responder 
a essa esperança depo-
sitada nesse processo. 
Esperança de que a 
universidade avance, 
que a democracia se 
fortaleça”, disse a co-
ordenadora-geral do 
Sintufrj Neuza Luzia.

adiantou que estão sendo 
realizadas reuniões para tra-
balhar a transição. Quanto à 
expecta  va sobre o que virá 
de Brasília,  disse: “Houve 
a união da comunidade em 
torno do nosso projeto de 
universidade para os próxi-
mos quatro anos e espero 
que o governo seja sensível 
a esta questão”. 

ento”

SALA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO 

LOTADA. Festa da 
democracia na UFRJ

“

“

“

“
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Os desafios da nova gestão
Leher e Gambine falam das dificuldades que a conjuntura vai impor à universidade*

O reitor Roberto Leher 
e o pró-reitor de 
Planejamento, De-

senvolvimento e Finanças, 
Roberto Gambine, fazem 
um balanço sobre a reali-
dade atual da UFRJ e sobre 
o futuro da ins� tuição, ou 
seja, qual será a situação da 
universidade que os novos 
gestores encontrarão. Na 
opinião do reitor, o país vive 
um momento em que os 
cidadãos precisam entrar 
na cena política: “Sem a 
par� cipação da cidadania 
no debate sobre o futuro da 
educação, saúde e previdên-
cia públicas, infelizmente 
não vejo um cenário muito 
promissor”. 

Segundo Leher, “segura-
mente os desafi os são enor-
mes: por parte das reitorias, 
temos uma missão muito 
delicada que é proteger, no 
exercício do cargo, a auto-
nomia universitária”. 

Em seguida, ele citou a 
Emenda Cons� tucional nº 
95, a que estabeleceu o 
teto de gastos para as áreas 
sociais: “Ela está criando 
um estrangulamento orça-
mentário sem precedentes, 
re� rando das universidades 
a capacidade de inves� men-
tos em melhorias, constru-
ção de prédios e renovação 
de equipamentos. O pouco 
de recursos que há é para 
contas básicas”.   

Apesar do cenário nada 
alentador, o reitor acredita 
que os futuros dirigentes 
“encontrarão uma univer-
sidade muito pungente”, 
porque no campo cien� fi co 
a UFRJ é a terceira ins� tui-
ção no país em produção 
de conhecimento de im-
pacto mundial – conforme 
informa a mais importante 
revista cien� fi ca do mundo, 
a Nature.  

Leher enumerou algu-
mas realizações do seu 
mandato, como a melhora 
na situação do Hospital Uni-

versitário Clemen� no Fraga 
Filho; o avanço nas polí� cas 
de cotas – “que passaram a 
ter consequência mais visí-
vel na perspec� va de maior 
diversidade social, sem que 
a UFRJ reduzisse a qualidade 
da sua formação”.

O reitor que está deixando 
o cargo sustenta que os indica-
dores confi rmam que, apesar 
dos problemas, “seguimos tal-
vez como uma das melhores 
graduações do país”. 

Em relação ao Museu 
Nacional, cujo prédio foi 
destruído por um incêndio no 
ano passado, Roberto Leher 
garante que estão criadas as 
bases econômicas e ins� tu-
cionais para a recuperação 
do museu, cujos recursos ar-
recadados somam mais de R$ 
80 milhões, além da possibili-
dade de novos inves� mentos 
na universidade a par� r da 
parceria com o BNDES. 

O pró-reitor de Planeja-
mento, Desenvolvimento e 
Finanças, Roberto Gambine, 
fala dos cortes signifi ca� vos 
no orçamento da UFRJ que 
ocorreram a par� r de 2017, 
sob efeito da Emenda Cons� -
tucional nº 95 (que limita os 
gastos públicos, principalmen-
te na educação e na saúde). 

“Hoje a gente está traba-
lhando com 40% de autori-
zação do orçamento, que em 
2019 é de R$ 361 milhões, 
menor que o do ano passado 
(R$ 388 milhões) e menor ain-
da que 2017 (R$ 421 milhões). 
Um cenário decrescente, que 
não acompanha minimamen-

Gambine aponta cenário decrescente
te o realinhamento de valores 
de serviços e contratos, que 
são, inclusive, exigência legal, 
como dissídio coletivo de 
terceirizados ou o reajuste de 
serviços de concessionárias 
públicas. 

E isso tem exigido um 
esforço muito grande, um 
controle rigoroso para que 
a gente mantenha a univer-
sidade funcionando com 
quase nenhuma capacidade 
de inves� mento”, afi rmou. 

Mas, segundo Gambine, 
a próxima Reitoria encontra-
rá uma universidade orga-
nizada e, do ponto de vista 
orçamentário e fi nanceiro, 

com clareza do cenário para 
buscar as condições para 
enfrentar as difi culdades. 

Na avaliação do pró-
-reitor, outro elemento grave 
da conjuntura é a reforma 
da Previdência, que, se for 
aprovada, culminará com um 
número grande de aposenta-
dorias. E, como não haverá 
concurso público, o défi cit de 
pessoal afetará o funciona-
mento da universidade. Esse 
problema, segundo ele, não 
poderá ser resolvido pela 
via da terceirização devido 
à importância da função que 
os aposentados exerciam e 
pela falta de orçamento.

* Entrevistas feitas antes do anúncio do corte de 41% no orçamento da UFRJ.

LEHER. "Temos que proteger a autonomia universitária" GAMBINE. Universidade sob asfixia financeira

Fotos: Internet
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Como enfrentar o rolo compressor
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

As sessões da Comis-
são Especial da Câ-
mara que vai discutir 

a proposta de reforma da 
Previdência começam nesta 
terça-feira. Novas batalhas 
parlamentares estão previstas. 
O Jornal do Sintufrj conver-
sou com a deputada federal 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ), 
sobre a estratégia da opo-
sição para enfrentar o rolo 
compressor governista.

Qual é a estratégia da 
oposição para a discussão 
da reforma da Previdência 
na Comissão Especial? 

Já estamos usando os ins-
trumentos legais, como os 
mandados de segurança no 
STF, que exigem o cancela-
mento da sessão da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) que aprovou a reforma. 
Nós, da Liderança da Minoria 
e Oposição, protocolamos na 
Câmara dos Deputados, no 
dia da votação final na CCJ, 
um requerimento com 105 
assinaturas de parlamenta-
res que exigiam o adiamento 

da tramitação da proposta 
por 20 dias. Era um recurso 
constitucional, baseado nos 
artigos 113 e 114 da Carta 
Magna sobre disposições 
transitórias. Como a Casa 
não respeitou esse requeri-
mento, fizemos a judicializa-
ção. Além disso, a CCJ não 
poderia aprovar um texto 
que viola cláusulas pétre-
as da Constituição. Os dois 
mandados de segurança po-
dem assegurar que o debate 
se refaça novamente.

Como reverter o núme-
ro de votos favoráveis à re-
forma?  Na CCJ foram 48 a 
18 votos.

Tanto a CCJ quanto a Co-
missão Especial são espaços 
de debate e, no geral, com 
maioria de parlamentares 
da base do Governo ou 
ideologicamente favoráveis 
à proposta. Mas isso pode 
mudar agora na Comissão 
Especial. Temos visto que 
muitos parlamentares têm 
criticado a falta de dados 
do Governo, a falta de infor-

mações, de tudo. É possível 
virar o jogo, junto de uma 
grande mobilização civil.

E no Plenário? Para apro-
var a reforma são necessá-
rios 308 votos.

Sabemos que eles estão 
longe disso. Por isso a im-
portância da mobilização e 
pressão social.

Qual o impacto para os 
servidores públicos?

Dificultará o acesso à 
concessão do benefício, re-
duzirá o valor das aposen-
tadorias e vai ignorar com-
pletamente as diferentes 
realidades dentro do servi-
ço público e as alterações 
que já foram realizadas em 
2003.

A esquerda tem pro-
postas para a reforma da 
Previdência?

Não recusamos o de-
bate sobre a reforma, 
mas a saída não é tirar o 
acesso do pobre ao be-
nefício e arremessar mi-
lhões de brasileiros para 
a previdência privada dos 
bancos. Defendemos que 
a saída é pelo desenvolvi-
mento, com fomento da 
economia, geração de em-
pregos e renda.

BATALHAS PARLAMENTARES. Na Comissão de Constituição e Justiça, manobras governistas

Nas manifestações 
do 1º de Maio, no 
Centro do Rio, fo-

ram muitas as homena-
gens à cantora Beth Car-
valho, que faleceu um dia 
antes. Era uma sambista 
a serviço das lutas dos 
trabalhadores, generosa 
e solidária com todos. As 
deputadas federais do Rio 
Jandira Feghali (PCdoB) 
e Benedita da Silva (PT) 
relembraram algumas de 
suas interpretações de su-
cesso, como “As rosas não 
falam”, de Cartola. 

Beth Carvalho 
presente!

“‘Bate outra vez, com es-
peranças o meu coração, pois 
já vai terminando o verão, en-
fim’. E nosso coração bate de 
esperanças outra vez, e esse 
ato tem que levar o nome de 
Beth. Ela foi em muitos 1os de 
Maio, e antes de nós já fazia 
parte da luta contra a ditadu-
ra e de muitas outras lutas do 
povo brasileiro, superando a 
dor, a limitação física e a do-
ença. Até anteontem, pode-se 
dizer assim, esteve nos palcos 
defendendo a nossa unidade, 
a democracia, a liberdade e, 
inclusive, a liberdade de Lula”, 

destacou Jandira.
“É um momento mui-

to triste para todos nós. A 
trajetória de Beth Carvalho 
junto ao MST vem de muito 
longe. Na década de 90, ela 
gravou a música ‘Ordem e 
Progresso’ para o disco em 
que reunimos as canções 
que os compositores do 
MST fizeram ao longo da ca-
minhada. Ela participou dos 
momentos mais importan-
tes das lutas sociais no Bra-
sil”, disse Mineirinho, inte-
grante do MST (Movimento 
dos Sem Terra).

Foto: Internet
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Pela primeira vez, a 
celebração do 1º de 
Maio foi unificada 

entre as centrais sindicais 
CUT, CTB, Força Sindical, In-
tersindical, CPSP-Conlutas, 
Nova Central, CGTB, CSB 
e UGT e as Frentes Brasil 
Popular, Povo Sem Medo e 
Unidade Classista, e os par-
lamentares do PT, PCdoB, 
PSOL, PSB, PSTU e PCO. 

Nas principais capitais 
do país foram realizados 
atos e manifestações contra 
a reforma da Previdência 
Social do governo Bolsona-
ro e de mobilização para a 
greve nacional da Educação 
no dia 15 de maio (veja na 
página 3) e a construção de 
uma greve geral em 14 de 
junho.  

Decorridos três meses 
do governo de Jair Bolso-
naro, o aprofundamento do 
arrocho salarial se apresen-
ta com ferocidade. O país 
está mergulhado no de-
semprego (são cerca de 13 
milhões, segundo números 
oficiais) e os trabalhadores 
num pesadelo de adversi-
dades sem precedentes.

No horizonte, o fim da 
aposentadoria e o aumento 

O Brasil vai parar
Frente que unifica centrais sindicais, partidos de esquerda e movimento social 
convoca greve geral para 14 de junho. Antes, em 15 de maio, a greve nacional 
da educação vai responder aos ataques do governo

da exploração. Para inibir a 
resistência, o governo usa 
a estrutura do Estado para 
criminalizar a organização 
dos trabalhadores. 

Greve geral
No 1º de Maio, desde 

as nove horas da manhã 
sindicatos e movimentos 
sociais ocuparam o espa-
ço em frente ao Museu do 
Amanhã, na Praça Mauá, 
na zona portuária do Rio de 
Janeiro, com suas tendas e 
barracas. O Sintufrj estava 
presente coletando assina-
turas ao abaixo-assinado 
contra a reforma da Previ-
dência que será enviado ao 
Congresso Nacional e distri-
buindo bottons e a cartilha 
do Dieese informando so-
bre os cortes de direitos na 
aposentadoria. 

 “Esse é o momento de 
irmos às ruas para não dei-
xar que acabem com nossa 
aposentadoria. É hora de 
fazer nossa parte. No dia 
14 de junho utilizaremos 
todos os meios para parar 
o Rio de Janeiro e o Brasil! 
Ninguém ouse duvidar da 
capacidade da classe traba-
lhadora”, conclamou  o pre-

sidente da CUT-Rio, Marce-
lo Rodrigues. 

No mesmo ato, a líder 
da oposição na Câmara dos 
Deputados, Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ), afirmou: “Esse 
primeiro de maio não é 
apenas de resistência, mas 
é um primeiro de maio que 
a gente precisa ter perspec-
tiva de vitória. Porque eu 
tenho muita convicção da 
nossa possibilidade real de 
derrotar a reforma da Pre-
vidência. Falo isso pelo que 
estamos vivendo dentro 
do Congresso Nacional. É 
a pauta que está no centro 
das nossas atenções nesse 
momento”.

A CUT nacional aprovei-
tou a data para lançar a pla-
taforma “Na Pressão”, uma 
ferramenta virtual dispo-
nibilizada nas redes sociais 
para reforçar a luta contra 
a destruição dos direitos 
sociais e trabalhistas pelo 
governo Bolsonaro. A pla-
taforma é acessada pelo ce-
lular, tablet ou computador, 
e qualquer pessoa pode 
pressionar parlamentares. 
A primeira campanha do 
site “Na Pressão” é contra a 
reforma da Previdência.

Manifestações denun-
ciando a prisão política de 
Lula e exigindo a liberdade 
do ex-presidente do Brasil 
também deram tom a este 
1º de Maio. Uma enorme 
faixa com os dizeres “Lula 
Livre” cobriu os Arcos da 
Lapa, no Centro do Rio. O 
cárcere de Lula foi denun-
ciado também em atos 

Lula Livre!
em vários países e o brado 
Lula Livre foi entoado em 
Berlim, capital da Alema-
nha. Em Paris, a luta dos 
trabalhadores contra as 
reformas do presidente 
Emmanuel Macron, que 
também quer acabar com 
a aposentadoria dos tra-
balhadores, foi reprimida 
com violência pela polícia.

OUTONO DE LUTA. 1º de Maio na Praça Mauá: ato unificado esquentando para a Greve Geral

SINTUFRJ na praça. Banquinha do Sindicato distribuindo 
material da campanha contra a reforma da Previdência

EX-PRESIDENTE é lembrança permanente nas manifestações

Fo
to

s:
 S

in
tu

frj




