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A SERVIÇO DA CATEGORIA

Num evento inédito, o Sintufrj realiza uma semana de procedimentos de 
prevenção de acidentes de trabalho e incêndios.
A Sipat será multicampi. A programação envolve Fundão, Praia Verme-
lha, IFCS, Caxias e Macaé. Página 3

A vida em primeiro lugar

UFRJ: setembro é o limite

Confira calendário de reuniões nas unidades. 

Universidade pode fi-
car sem dinheiro para pa-
gar vigilância, limpeza, ali-
mentação e manutenção 
se o MEC não fizer repasse 
de recursos nos próximos 
dias. Reitora e pró-reitores 
repetem que a situação é 
dramática. Página 5 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO pode ficar sem fornecedor

Página 4
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EM FOCO

DOIS PONTOS

Servidores aposentados e na a� va con� nuam sendo ví� mas de 
pessoas inescrupulosas – agenciadores e representantes de ins� tuições 
fi nanceiras – ao contratarem emprés� mos consignados. Os descontos 
nos contracheques por conta desses golpes podem chegar a 2% do 
salário bruto mensal dos lesados.  

Os golpistas u� lizam a documentação e assinatura dos servidores 
arquivadas para fazerem as operações fraudulentas, que depois são 
confi rmadas eletronicamente pela UFRJ. 

As ví� mas dos golpistas se tornavam "sócios" das tais ins� tuições fi -

TRISTE cenário. Até quando a comunidade universitária terá que conviver com os 
entulhos da ex� nta comunidade da Praia do Mangue, que foi abaixo nos dois primeiros 
meses deste ano por determinação da 5ª Vara Federal e do Tribunal de Contas da União 
(TCU), numa ação de reintegração de posse à Reitoria?  

O professor adjunto 
aposentado da Faculdade 
de Medicina e ex-diretor 
da Maternidade Escola de 
1994 a 1998, José Leoní-
dio, autografa, no dia 7 de 
setembro, às 13h, na XIX 
Bienal do Livro, no Riocen-
tro (Estande Autografia (R 
32)/Pavilhão Verde), o seu 

Pelo 4º ano consecu� vo a AllCare está concorrendo 
ao prêmio Época Negócios Reclame Aqui como Melhor 
Atendimento do Brasil. A premiação tem como fi nalida-
de incen� var as empresas a buscar excelência no atendi-
mento, realizar esforços para melhorar o relacionamento 
com os consumidores e aprimorar seus processos para 
a� ngir um alto índice de solução de problemas. Essa é 
a maior premiação concedida às empresas com base no 
relacionamento e na avaliação direta dos consumidores. 
Nos ajude a conquistar esse prêmio.

Este é o link de votação na AllCare: 
h� p://twixar.me/tZW1.

A Coordenação de Educação, Cultura e Formação 
Sindical  convida a comunidade universitária para a 
aula inaugural dos cursos deste segundo semestre do 
Projeto Universidade para os Trabalhadores, na quar-
ta-feira, 28, às 10h, na Decania do Centro de Tecnolo-
gia (bloco A, 2º andar).

“O Servidor e a Construção do Conhecimento Aca-
dêmico” é o tema da aula inaugural, com os palestran-
tes Marisa Mello, Marisa Chaves e Henrique de Olivei-
ra Santos.

Foi vítima de golpistas? Procure o Sintufrj 

A AllCare é indicada ao 
prêmio de Melhor 
Atendimento do Brasil

Aula inaugural do 
Projeto Universidade 
dos Trabalhadores

José Leonídio lança 
livro na XIX Bienal

nanceiras, o que deveria dar direito a vantagens, como descontos em 
farmácias, mas parte dos bene� cios prome� dos não estavam  acessí-
veis ou nem sequer exis� am.

Se você não reconhecer qualquer desconto no contracheque, pro-
cure o Dejur Cível do Sintufrj. Ligue pelo telefone fi xo (21) 3194-7133 
ou pelo WhatsApp (21) 96549-2530 para agendar atendimento. Compa-
reça no dia agendado munido de contracheques em que ocorreram os 
descontos indevidos, cópia do contrato fi rmado com a ins� tuição fi nan-
ceira, comprovante de residência e documento de iden� fi cação.

segundo livro da pentalo-
gia A Casa dos Deuses inti-
tulado “Os Guardiães”. 

“Os Guardiães” conta 
a história da luta de Ân-
gelo/Ogum Onyrê, filho 
de Nlá Eiyê e Dandara, 
herdeiro do compromisso 
de seus pais com o Tupi-
nambá Aimberê na pre-

servação de sua cultura 
e da Floresta da Tijuca 
(A Casa dos Deuses). O 
autor publicou em  2001 
o romance “A Raposa do 
Cerrado”, que ganhou o 
prêmio Érico Veríssimo, e 
este ano também lançou 
“Enredando Ilusões” e 
“Facebookeando”.



3EDIÇÃO No 1307 – 26 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjUFRJ

Sintufrj realiza I Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho

A gestão Ressignificar, 
que assumiu a direção do 
Sintufrj em outubro de 
2017, vem monitorando as 
condições de segurança nos 
locais de trabalho, especial-
mente nos laboratórios da 
UFRJ, e alertando para a ne-
cessidade de prevenção.

Esta semana faz um ano 
da ocorrência de dois sinis-
tros graves na universidade 
em 2018: um vazamento de 
gás de um laboratório do 
Centro de Ciências da Saú-
de (CCS) e um acidente em 
um laboratório na Coppe.

Na Coppe, o aciden-
te foi na manhã do dia 15 
de agosto, na sala de poli-
mento de amostras do La-
boratório Multiusuário do 
Programa de Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais 
da Coppe, localizado no 
bloco F do Centro de Tec-
nologia (CT). Deixou três 

Acidentes no 
Fundão fazem 
um ano 

Segunda-feira – 2/9
Praia Vermelha
Terça-feira – 3/9
Nupem
Quarta-feira – 4/9
IFCS e Caxias
Quinta-feira – 5/9
Fundão/CT
Sexta-feira – 6/9
Fundão CCS

feridos e derivou de uma 
sucessão de erros, segun-
do admitiu o diretor admi-
nistrativo da Coppe, Ericks-
son Almendra.

No CCS, o maior centro 
da universidade, com 399 
laboratórios, o vazamento 

de gás foi em uma das sa-
las no subsolo do Instituto 
de Microbiologia, cinco dias 
após o da Coppe, no dia 20 
de agosto. Isso ligou o aler-
ta sobre as condições de se-
gurança para trabalhadores 
e estudantes na UFRJ. Em 

Calendário

AGOSTO DE 2018. Prédio do CCS é evacuado por causa de vazamento de gás

consequência do acidente, 
que começou por volta das 
10h30, o prédio foi evacua-
do e todas as atividades sus-
pensas por recomendação 
do Corpo de Bombeiros e 
da equipe interna de Segu-
rança do Trabalho.

O Sintufrj realiza 
entre 2 e 6 de 
setembro um 

evento inédito com o 
objetivo de alertar a 
comunidade univer-
sitária para a impor-
tância da prevenção 
de acidentes de tra-
balho e incêndios. 
A I Semana Interna 
de Prevenção de Aci-
dentes de Trabalho é 
também um estímulo 
para os trabalhado-
res integrarem as 
brigadas de incêndio 
de sua unidade à 
medida que sejam 
institucionalizadas.
O evento tem o apoio 
do CBMERJ e Copa-
seg. Para a realização 
do Sipat, haverá no 
dia 29 de agosto, na 
sede do Sindicato, um 
treinamento básico 
de combate e de 
como funcionará o 
circuito do evento.

Foto: Renan Silva

EDITORIAL

Rumo ao precipício
Um país desgovernado e 

rumo ao precipício. Esta é a 
síntese dos dias atuais. Nas 

últimas semanas, o governo Bol-
sonaro pisou fundo no acelerador 
e deu provas inequívocas do seu 
compromisso com a destruição da 
soberania e da democracia.

É uma verdadeira blitzkrieg. Os 
ataques ao país ocorrem em todas 
as áreas: em poucos dias, o governo 
censurou filmes, cancelou editais 
culturais, comandou intervenções 
em instituições federais de ensino 
como o Cefet-RJ e a Universidade 
Federal do Ceará, acabou com as 
comissões tripartites de saúde do 
trabalhador e segurança do traba-
lho, anunciou a privatização de de-

zessete estatais, trocou o comando 
da Polícia Federal do Rio de Janeiro 
para punir o delegado que ousou 
abrir investigações contra Queiroz 
e Flavio Bolsonaro, mexeu no Coaf, 
tudo isso enquanto a #VazaJato re-
velava a promiscuidade da relação 
de Moro e Dallagnol com banquei-
ros, blindados pela Força-Tarefa. A 
Febraban chegou, inclusive, a pa-
trocinar palestras de membros da 
Lava-Jato.

Além disso, os incêndios na 
Amazônia chocaram o país e o 
mundo. Depois de demitir o diretor 
do Inpe em retaliação à divulgação 
de pesquisas que comprovam o au-
mento do desmatamento no Brasil, 
Bolsonaro acusou genericamente 

ONGs e o MST pelas queimadas – 
que em menos de 8 meses aumen-
taram 82% em relação a 2018. Nada 
poderia ser mais criminoso: desde 
o início do governo, a política am-
biental de Bolsonaro é comandada 
por ruralistas e empresas explora-
doras. A saída retórica nacionalista 
propagada pelo governo contra a 
interferência estrangeira é o último 
refúgio dos canalhas: em inúmeras 
ocasiões Bolsonaro louvou a sub-
serviência ao governo Trump, ao 
mesmo tempo que tentou inter-
ferir em assuntos de outros países 
por inúmeras vezes – a mais recen-
te tentativa foi quando ameaçou 
sair do Mercosul se Macri perder as 
eleições na Argentina.

Não é possível assumir postura 
neutra ou relativizar as ações de Bol-
sonaro. Seu governo é o motor da 
nossa destruição enquanto nação. 
Mais de 24 milhões de pessoas no Bra-
sil “se viram” – ou seja, trabalham por 
conta própria. 42% desse contingente 
recebe menos de 1 salário mínimo 
por mês. Enquanto isso, a desigualda-
de social aumenta e o país já lidera o 
ranking de concentração de renda en-
tre o 1% dos mais ricos da nação.

Tamanha brutalidade não pode 
ficar impune. Urge um amplo mo-
vimento cidadão por soberania e 
democracia que enfrente o gover-
no Bolsonaro e salve o país, antes 
que este impostor reduza a nação 
às cinzas.
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Museu Nacional 
e Horto Botânico

Instituto de Atenção 
à Saúde São Francisco 
de Assis (Hesfa)

Foto: Renan Silva

Direção sindical faz reunião 
por locais de trabalho 

Começaram com os traba-
lhadores do Museu Nacional, 
Horto Botânico e Ins� tuto de 
Atenção à Saúde São Francisco 
de Assis (Hesfa), no dia 20 de 
agosto, as reuniões da direção 
sindical por locais de trabalho 
para discu� r e encaminhar os 
seguintes temas cruciais para 
a categoria: 

 Insalubridade.
 Reorganização do processo 

de trabalho e jornada de tur-
nos con� nuos com a implan-
tação das 30 horas/Avaliação 
de desempenho (Avad).

 Ponto eletrônico.  

Para esta semana já estão 
agendadas reuniões com os 
técnicos-administra� vos em 
educação do Ins� tuto de Psi-
quiatria (Ipub), das unidades 
na Praia Vermelha e do Hos-
pital Universitário Clemen� no 
Fraga Filho (HUCFF). A coorde-
nadora-geral do Sintufrj Gerly 
Miceli é quem está à frente 
desta ação sindical. 

Nessas reuniões, a primeira 
semana de prevenção de aci-
dentes organizada pelo Sintufrj, 
o Sipat, foi assunto da pauta. 

Agenda de reuniões 
da semana
Ipub – Terça-feira, 27, das 
12h  às 15h, auditório Mar-
cio Persiani.
Praia Vermelha – Quar-
ta-feira, 28, às 13h, audi-
tório Manoel Maurício. 
HUCFF – Quinta-feira, 29, 
às 10h, auditório Halley 
Pacheco (8º andar).

Sindicato 
i� nerante
Está sendo elaborada uma 
agenda permanente para 
que a direção sindical aten-
da às demandas da cate-
goria nas unidades fora dos 
campi. 

Cerca de 70 técnicos-
-administra� vos par� cipa-
ram da reunião com o Sin-
tufrj. De acordo com Gerly, 
os recém-ingressos na UFRJ 
se manifestaram interessa-
dos em discu� r o processo 
de trabalho,  mas � nham 
muitas dúvidas, que foram 
esclarecidas. 

Reorganização do 
processo de trabalho

“O processo de trabalho 
consiste em os técnicos-ad-
ministra� vos apresentarem 
seu plano de metas e de 
produção acadêmica, con-
forme fazem os docentes ao 
elaborarem seus planos de 
cursos e de metas. Porque 
nós fazemos parte da en-
grenagem ensino, pesquisa 
e extensão da universidade. 
Então, não podemos ser 
subme� dos a uma aferição 
fabril, porque não somos 
uma linha de produção for-
dista”, explicou Gerly. 

Avaliação de 
Desempenho 

Os trabalhadores suge-
riram que o Sintufrj produ-
za uma car� lha contendo 
a proposta sobre avaliação 
de desempenho que a dire-
ção sindical encaminhou à 
gestão anterior e à atual da 
Reitoria. 

“Nós reivindicamos da 
Reitoria uma avaliação que 
represente a visão cole� va 
do nosso trabalho em equi-
pe, porque a forma atual 
permite espaço para assé-

Categoria discute 
processo de trabalho

Par� ciparam da reunião 
técnicos-administra� vos de 
quase todos os setores da 
unidade, e todos se mostra-
ram com vontade de escla-
recer dúvidas sobre a legis-
lação vigente do processo 
de trabalho, com a jornada 
de turnos con� nuos e a 
implantação das 30 horas – 
um dos temas mais atuais 
na UFRJ.  

Segundo Gerly, a catego-
ria no Hesfa está adiantada 
nessa discussão e se orga-
niza para criar a comissão 
setorial que fará o levanta-
mento e o planejamento 
por setor de trabalho. 

dio moral e não resulta em 
nada para a melhoria do 
desempenho profi ssional 
do servidor individualmente 
como em equipe; limita-se 
a apenas a uma pequena 
vantagem fi nanceira e mais: 
não dialoga com quem está 
em fi m de carreira”, esclare-
ceu a dirigente. 

Sugestões 
ao Sintufrj

Vários presentes à reu-
nião se comprometeram a 
encaminhar ao Sintufrj su-
gestões sobre o Avad para 
entrarem na pauta de nego-
ciações com a Reitoria. 

Saúde do trabalhador  
Foram muitas as crí� cas 

sobre a metodologia u� li-
zada pela Coordenação de 
Polí� cas de Saúde do Traba-
lhador (CPST) de avaliação 
individual dos servidores. 
Técnicos-administrativos 
tanto do Museu como do 
Horto disseram que aguar-
dam há quase um ano a pe-
rícia da CPST para receberem 
o adicional de insalubridade. 
Além disso, mais de 400 pro-
cessos estão parados lá. 

Compromisso 
da en� dade

A assessoria em saúde 
do trabalhador do Sintufrj 
irá às duas unidades conver-
sar com os trabalhadores e, 
após isso, a direção sindical 
acionará a CPST para aten-
der às reivindicações dos 
trabalhadores.  

Reunião – Nesta quarta-
-feira, 28, às 14h, eles farão 
reunião para � rar a posição 
da unidade sobre a reor-
ganização do processo de 
trabalho e jornada de tur-
nos con� nuos (30 horas). 
A direção do Sintufrj estará 
presente a convite dos tra-
balhadores.  

Insalubridade
O Hesfa é uma das uni-

dades que já tem mapa 
ambiental elaborado pela 
assessoria de saúde do 
trabalhador do Sintufrj, e 
o trabalho realizado pelo 
especialista Rafael Borher 
diverge de  entendimentos 
da CPST.  

COORDENADORA Gerly Miceli conduz reunião no Hesfa
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“Precisa haver repasse para a universidade 
não parar”, diz Denise

PR-6 estuda contratos 

UFRJ pode ficar sem 
limpeza, segurança 
e alimentação 
em setembro

Se a situação orçamen-
tária persistir, a UFRJ pode 
ter de enfrentar, a partir de 
setembro, a paralisação de 
atividades como limpeza, 
alimentação e segurança. 
A reitora da UFRJ, Denise 
Pires, explicou que precisa 
haver o repasse de recursos 
pelo governo para a institui-
ção não parar.

A dramática situação da 
UFRJ foi apresentada pela 
reitora e pelo pró-reitor de 
Planejamento, Desenvol-
vimento e Finanças, Edu-
ardo Raupp, em detalhes 
ao ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, em au-
diência no dia 21.

“A situação é dramática. 
O ministro está consciente 
disso”, informou a reitora. 
Segundo ela, Weintraub 
prometeu liberar parte do 
contingenciamento em se-

tembro. Denise voltou a 
lembrar o déficit de mais de 
R$ 200 milhões da UFRJ.

“Se não for feito (o re-
passe) em setembro, limpe-
za, alimentação, segurança 
podem parar”, insistiu a 
reitora.

Planilhas 
Na reunião com o MEC, 

Raupp apresentou planilhas 
demonstrando a situação 
orçamentária da UFRJ. Se 
houver a liberação do limite 
de empenho do orçamento 
não bloqueado, de R$ 41 
milhões, há cobertura orça-
mentária parcial de junho 
e cobertura contratual até 
agosto.

Só se houver a liberação 
integral do orçamento pre-
visto na LOA de 2019 a co-
bertura orçamentária avan-
ça até meados de setembro, 

com cobertura contratual 
até novembro.

O pró-reitor reitera as pa-
lavras de Denise: “A situação 
orçamentária continua mui-
to grave. Estamos aguardan-
do (liberação de orçamento) 
para o início de setembro. 
Tivemos o compromisso do 
MEC de que vai trabalhar 
para que a universidade não 
paralise, mas vamos ter que 
aguardar”, disse Raupp.

O pró-reitor relaciona 
contratos de limpeza, segu-
rança, manutenção. Há pro-
blemas também com água e 
energia elétrica, mas as ope-
radoras têm mais condições 
de absorver algum atraso. 
“No entanto, empresas pe-
quenas e médias, passando 
de três meses de atraso, 
talvez já não tenham condi-
ções de suportar o funciona-
mento”, explicou Raupp.

A Pró-Reitoria de Ges-
tão e Governança (PR-6) 
está estudando medidas 
para enfrentar o bloqueio 
orçamentário (de mais 
de 41%) das verbas des-
tinadas à manutenção da 
UFRJ. 

O pró-reitor André Es-
teves explica que a revisão 
dos contratos é um exer-
cício contínuo, mas que, 
mantido o contingencia-
mento de recursos, se tor-

na ainda mais intenso. 
O bloqueio de verbas 

levou à necessidade de a 
universidade estudar ce-
nários mais difíceis. Se não 
houver desbloqueio, uma 
hipótese que tem que ser 
trabalhada é a redução e 
até corte em algum servi-
ço. “Não há como assumir 
uma despesa sem cober-
tura orçamentária. Fere 
até a lei de responsabili-
dade fiscal”, explica.

ANDRÉ ESTEVES. Medidas para enfrentar os cortes 

GRUPO de terceirizados em ação nos corredores no Centro de Ciências da Saúde 
.
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JEREISSATI (PSDB). Senador tucano, dono de uma das maiores 
fortunas do país, é o relator da reforma da Previdência

BRASIL

Fotos: Renan Silva

Mudança na Previdência ataca 
trabalhadores de todos os setores
Segundo especialistas, há evidentes inconsistências constitucionais no texto aprovado na Câmara no início de agosto

Representantes de en-
tidades dos trabalha-
dores avaliam que a 

proposta de “reforma” da 
Previdência – Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
nº 6/2019 – que tramita no 
Senado, depois de aprovada 
na Câmara, é prejudicial ao 
trabalhador e trabalhadora 
do setor privado e ao servi-
dor público. Em debate rea-
lizado na quarta-feira, 21, na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), especialistas 
apontaram problemas nas 
mudanças das regras e até 
inconstitucionalidades. 

Luiz Alberto dos Santos, 
consultor legislativo do Se-
nado, disse que há proble-
mas no texto da PEC, com 
previsões “inconsistentes e 
até mesmo inconstitucio-
nais”. Ele também questio-
nou a falta de mudança para 
militares, que seria um dos 
principais problemas previ-

denciários do país, e ainda 
apontou que a PEC pode 
trazer insegurança jurídica, 
ao retirar regras previden-
ciárias da Constituição.

Só prejuízos
Ao todo, foram quatro 

mesas de debate, em quase 
cinco horas de audiência, que 
foi sugerida pelos senadores 
Humberto Costa (PT-PE) e 
Paulo Paim (PT-RS). Plano de 
inclusão, regras para o bene-
fício de prestação continuada 
(BPC), critérios para os servi-
dores públicos e fontes de 
financiamento foram alguns 
dos temas debatidos.

Já o presidente da Asso-
ciação dos Funcionários do 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), José 
Celso Pereira Cardoso Junior, 
disse que o número de servi-
dores é praticamente o mes-
mo desde a promulgação 
da Constituição, em 1988, e 

A reforma proposta 
pelo governo retira direi-
tos previdenciários, na 
avaliação de Carlos Fer-
nando da Silva Filho, presi-
dente do Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscais 
do Trabalho (Sinait). Ele 
destaca que mudanças 
recentes na legislação tra-
balhista, como o trabalho 
intermitente e a terceiriza-
ção irrestrita, comprome-
tem o financiamento dos 
recursos da Previdência.

“Temos alterações que 
modificam formas de aces-
so, benefícios e cálculo. Al-
guns trabalhadores ficam 
em exposição ao risco. 

Desamparo à espreita
Assim, precisamos ouvir os 
argumentos técnicos, e não 
apenas políticos ou fiscais”, 
afirmou. Ele acrescenta que a 
reforma é uma maneira de o 
governo “largar o trabalhador 
no completo desamparo”.

O senador Paulo Paim, 
que presidiu a audiência pú-
blica sobre a “reforma”, diz 
que é necessário debater 
despesas e como gerar mais 
receita para a Previdência. 
“É só fazer um encontro de 
contas que mostrará que a 
Previdência teria de ter su-
perávit. Por exemplo, só a 
apropriação de débito é de 
R$ 30 bilhões. A sonegação, 
que é corrupção, soma R$ 

que existem carências espe-
cíficas de funcionários em 
algumas áreas. Cardoso Ju-
nior também criticou a ideia 

de acabar com a estabilidade 
do servidor, através do Pro-
jeto de Lei do Senado (PLS) 
116/2017, e as novas regras 

de Previdência. “Essa refor-
ma pode, na verdade, en-
tregar estagnação e colapso 
social”, alerta.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA arma tragédia social no Brasil da opressão de escravocratas

626 bilhões ao ano. Então, 
precisamos debater não só 
a despesa”, explica, à TV 
Senado, ao lembrar que a 
conta está sendo paga pe-
los trabalhadores.

O relator da reforma, o 
senador Tasso Jereissati (PS-
DB-CE), admitiu que tem o 
difícil papel de ajustar a ques-
tão fiscal com as demandas 
apresentadas, e prometeu 
trabalhar no tema buscan-
do o equilíbrio. “Se tiver-
mos que corrigir, a base da 
correção será de baixo para 
cima, dos mais vulneráveis 
para os de cima da pirâmi-
de”, afirmou.

Do site da CUT 

Fotos: Divulgação
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Cefet-RJ 
intensifica 
luta contra 
interventor 
de Bolsonaro

Nota pública 
Bolsonaro 
intervém 
em outras 
instituições

EDUCAÇÃO PÚBLICA

Estudantes, técnicos-ad-
ministra� vos e professores  
do Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica Celso Su-
ckow da Foneca  (Cefet-RJ) 
reafi rmaram seu protesto 
contra a intervenção na ins-
� tuição numa passeata na 
tarde da sexta-feira, 23. A 
marcha percorreu em meia 
pista as ruas do entorno da 
escola, no Maracanã, pas-
sando pela Radial Oeste e 
Mariz e Barros, retornando 
à unidade.

Na terça-feira, 20, uma 
assembleia da comunida-
de universitária sinalizou 
o caminho da resistência 
à decisão do governo Bol-
sonaro de desrespeito ao 
resultado da consulta in-
terna do Cefet que indicou 
o professor Maurício Mot-
ta para a direção geral do 
centro. 

A assembleia contou 
com a par� cipação de alu-
nos de outras unidades do 
Cefet do Rio e de outros 
municípios. Estudantes do 
Colégio Pedro II e repre-
sentantes da UNE e Ubes 
manifestaram seu apoio. A 
comoção provocada pela 
intervenção mobilizou, in-
clusive, ex-alunos e profes-
sores aposentados.

A comunidade do Ce-
fet, que convocou protes-
to para a Radial Oeste na 
sexta-feira, quer a posse de 
Maurício Mo� a, o diretor 
escolhido democra� camen-
te em abril.

O que houve
A comunidade do Cefet-

No dia 19, o Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Edu-
cação Profissional, Científica e Tec-
nológica (Conif) e a Associação Na-
cional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andi-
fes) emitiram a seguinte nota:
 “Por respeitar as escolhas das co-
munidades acadêmicas, cujos pleitos 
são realizados com transparência e 
de acordo com os ritos legais, o Conif 
e a Andifes sustentam a nomeação 
dos candidatos escolhidos em con-
formidade com a maioria de votos 
dos docentes, estudantes e servido-
res técnico-administrativos da Rede 
Federal – institutos federais, centros 
federais de educação tecnológica 
(Cefets), o Colégio Pedro II e as uni-
versidades federais, de modo a miti-
gar prejuízos e instabilidades e apri-
morar governança e governabilidade 
no funcionamento das instituições”. 

O Conif e a Andifes se manifes-
tam contrários à nomeação de ges-
tores externos para as instituições, 
mesmo que de forma pro tempore, 
como ocorre no Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso Suckow 
da Fonseca (Cefet-RJ). 

Os ataques às instituições federais 
de ensino por parte de Bolsonaro 
não param. Na segunda-feira, 19, 
ele nomeou o candidato menos vo-
tado na consulta pública como reitor 
da Universidade Federal do Ceará, 
Cândido Albuquerque, segundo co-
locado na lista tríplice aprovada pelo 
Conselho Universitário. A nomeação 
quebra a tradição de nomear o can-
didato escolhido pela comunidade, 
no caso, o então vice-reitor, Custó-
dio Luís Silva de Almeida.

Ele já havia desrespeitado a von-
tade da comunidade universitária 
em outros episódios: nomeou o ter-
ceiro da lista, Janir Alves Soares, para 
a Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e o 
segundo e terceiro colocados, res-
pectivamente, para as federais do 
Triângulo Mineiro (UFTM) e do Re-
côncavo da Bahia (UFRB).

-RJ que elegeu, em abril, 
o professor Maurício Mot-
ta como diretor-geral foi 
surpreendida, no dia 16 
de agosto, com a nome-
ação pelo MEC de outro 
professor que nem sequer 
integra o quadro da ins� -
tuição para ocupar a dire-
ção pro tempore: Maurício 
Aires Vieira, auxiliar direto 
do ministro da Educação, 
Abraham Weintraub. 

Na segunda-feira, 19, 
a entrada do interventor 
foi barrada pelo protesto 
de dezenas de estudantes, 
que formaram uma bar-
reira humana na direção. 
Aires Vieira acabou sendo 
expulso, escoltado por um 
policial militar. 

Aires Vieira não ten-
tou voltar ao Cefet, mas 
durante a semana emitiu 
um comunicado à comu-
nidade explicando que é 
apenas diretor em caráter 
temporário e que há um 
processo em análise no 
Ministério da Educação 
(que sua designação se 
dará até a conclusão desta 
análise) sobre o caso. 

O comunicado do in-
terventor chama atenção 
para a paralisia adminis-
trativa da instituição. Ele 
argumenta que há pro-
cessos licitatórios, salários 
de servidores e outras de-
mandas que “tornam im-
periosa a normalidade das 
atividades administrativas 
e acadêmicas”.

O comunicado foi visto 
como uma ameaça à co-
munidade.

RESISTÊNCIA.
Protesto dos 

estudantes na 
sexta-feira, 

Fotos: Divulgação
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VIOLÊNCIA URBANA

Nos sete primeiros 
meses deste ano, 
1.075 pessoas fo-

ram mortas no Rio de Ja-
neiro em decorrência da 
política de segurança ado-
tada pela polícia no go-
verno de Wilson Witzel. O 
número é do Instituto de 
Segurança Pública (ISP), 
órgão do próprio governo 
estadual. 

Há duas semanas, seis 
jovens reconhecidamente 
inocentes foram mortos. 
Cobrado, Witzel responsa-
bilizou os ativistas de direi-
tos humanos pelas mortes.

Para debater esse tema 
que atinge especialmen-
te o povo mais pobre da 
periferia, o Sintufrj Linha 
Direta entrevistou (veja a 
íntegra no YouTube) o pro-
fessor do Departamento 
de Segurança Pública da 
UFF Lenin Pires. 

O programa foi reali-
zado um dia antes (19) de 
mais uma tragédia aconte-
cer no Rio: o sequestro de 
um ônibus no qual o autor 
de 20 anos foi abatido por 
um atirador de elite. 

O Rio que mata
Professor especialista em segurança pública afirma que 
a realidade do Rio de Janeiro não está desvinculada do 
cenário do país. Mas destaca como dramáticos os números 
de mortes decorrentes de operações policiais no estado

Negros dizimados
Lenin Pires afirma que 

os números do Rio de Janei-
ro não estão desvinculados 
da realidade do país e que 
vêm crescendo desde 2007, 
segundo dados do Atlas da 
Violência, elaborado pelo 
Ipea e pelo Fórum de Segu-
rança Pública. O professor 
destaca no estudo o que 
denomina de “dizimação” 
de jovens negros nas peri-
ferias. 

“Só para ter uma ideia, 
dos jovens de 15 a 19 anos 
que morreram em 2017, 
mais de 50% foram vítimas 
de homicídio. Nós temos 
um processo nacional de 
dizimação da juventude, e 
essa juventude tem cor. É 
a juventude negra que vive 
nas periferias da região me-
tropolitana”, diz o professor.

No Rio de Janeiro, a in-
tervenção militar no go-
verno Temer aumentou as 
operações nas favelas e pe-
riferias, e por conseguinte 
produziu mais mortes.

E continua o professor: 
“Os números são dramáti-
cos. Só este ano até agora 

já se produziu mais da me-
tade dos procedimentos do 
ano passado”.

Milícias
Segundo Lenin, as mi-

lícias surgiram com o dis-
curso de que eram contra 
as drogas e contra os ban-
didos. “Hoje no Rio já se 
conhece que há uma dinâ-
mica de envolvimento de 
grupos milicianos com uma 
facção criminosa”, observa.

Ele afirma que as mi-
lícias cresceram bastante 
desde a intervenção militar 
em função das facilidades 
encontradas no desarranjo 
promovido pela interven-
ção federal. 

“É a privatização das for-
ças de segurança para po-
bre ver”, declara. No país, 
estão presentes em 12 es-
tados, e isso se deve, na sua 
avaliação, à indulgência dos 
órgãos de controle.

Extermínio
Lenin é categórico ao 

afirmar a inexistência de 
uma política de segurança 
pública. “Política de segu-

rança pública que de segu-
rança pública não tem nada. 
É política de repressão”.

E além de ser uma polí-
tica de repressão, torna-se 
uma política de extermínio. 
“São os jovens que estão 
morrendo, deixando para 
traz mães, em alguns casos 
esposas, filhos. E tudo dito 

como uma política pública, 
mas é uma política de ex-
termínio que está a servi-
ço de despossuir da classe 
trabalhadora ou segmentos 
populares aquilo que só 
eles têm, que são as pesso-
as. Isso que está em curso. 
Pessoas de cor negra, po-
bres, faveladas”.

Os tiros que abate-
ram Willian da Silva, que 
manteve sob sequestro 
um ônibus na ponte Rio-

O hálito da morte
-Niterói, foram comemo-
rados como um gol por 
Witzel.

“É inaceitável que o 
governador utilize-se de 
um momento singular 
como palanque para de-
fender a política perver-
sa de segurança pública 
que já vitimou 6 inocen-
tes estudantes somente 
neste mês. É injustificá-
vel que se debruce sobre 
um desfecho inevitável 
para elevar a política de 
extermínio que impõe 
rotineiramente nos can-
tos mais escuros desse 
Estado” (Nota da CUT).
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LENIN PIRES. “São os jovens que estão morrendo, deixando para traz mães, em alguns casos esposas, filhos. É uma política de extermínio”
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