
Um ano depois do incêndio do Museu Nacional, 
Reitoria assume compromisso com o Sindicato de 
institucionalizar as brigadas de incêndio na UFRJ.

Combate 
ao fogo

Combate 
ao fogo

Páginas 3, 4, 5 e 6

Assembleia geral
Na quarta-feira, 11, às 10h, no Quinhentão
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Pauta: Conjuntura e eleição de delegados à plenária nacional da Fasubra, nos dias 14 e 15.
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DOIS PONTOS

PESSOAL

UFRJ pela Vida

O país na UTI
EDITORIAL

O governo Bolsonaro 
pôs o país na UTI – e 
agora quer desligar 

os aparelhos. O desmanche 
dos direitos e da soberania 
assusta pela velocidade e 
intensidade. A educação, 
mais uma vez, ocupa o cen-
tro da arena de disputa: é 
a área que o governo mais 
ataca e, ao mesmo tempo, 
é onde se concentram os 
principais movimentos de 
resistência.

Semana passada, o go-
verno cancelou mais de 

5.600 bolsas de pós-gradua-
ção. São quase 12 mil bolsas 
cortadas em apenas 8 me-
ses de governo. O impacto 
nas universidades é brutal: 
a medida paralisa a ciência 
e tecnologia brasileira. Só 
para exemplifi car o drama e 
as consequências da medi-
da: aqui na UFRJ, a estudante 
Gabriela Pinheiro teve a sua 
bolsa cortada. A estudante foi 
primeira colocada na seleção 
do doutorado de um progra-
ma do ICB e desenvolve uma 
pesquisa inovadora no tra-

tamento de tumores. Com o 
corte, sua pesquisa provavel-
mente será encerrada.

Não é novidade alguma 
que a soberania de um país 
não existe sem universidades 
fortes, pesquisa de ponta, 
desenvolvimento cien� fi co 
e tecnológico. Ao sucatear a 
educação, Bolsonaro escan-
cara o lugar que pretende 
que o Brasil ocupe no mun-
do: o de uma nação depen-
dente, subalterna e vulnerá-
vel. Trump e o governo dos 
EUA assistem sem esconder 

os sorrisos.
O avanço do projeto do 

governo coloca na ordem do 
dia a necessidade de mul-
� plicarmos inicia� vas para 
barrá-lo. Não é pouca coisa 
em jogo; é o des� no de uma 
nação. Urge um amplo mo-
vimento nacional em defesa 
da soberania, da democracia 
e dos direitos, a ser construí-
do com o intuito de enfrentar 
o conjunto da obra deste go-
verno: um projeto neoliberal 
radical e com viés autoritário 
e assassino.

O plan� o de uma muda de 
pau-brasil no jardim do bloco 
K, na quarta-feira, 4, marcou a 
passagem da data de estrutu-
ração do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) há 50 anos. A ce-
rimônia reuniu o decano Luiz 
Eurico Nasciu�   e a ex-decana 
Maria Fernanda Quintela, e foi 
acompanhada por  servidores 
e trabalhadores terceirizados. 
Um abraço simbólico ao cen-
tro  encerrou a celebração. 

Na segunda-feira, 16, o 

O Setor de Humanização 
e Acolhimento do CCS adere à 
campanha Setembro Amarelo, 
realizando o evento UFRJ pela 
Vida, na terça-feira, 10, das 
9h30 às 12h, no auditório Almir 
Fraga Valladares (bloco N), que 
constará de quatro palestras. 
Informações pelo site: www.
ccs.ufrj.br.

Programação
Dia: Terça-feira, 10/9. 
Local: Auditório Almir Fraga 
Valladares (bloco N do CCS).

 9h30 – Abertura.
10h – Palestra com Renata Fer-
reira de Azevedo: “Da crisálida 
à borboleta (interrompida?): 
uma compreensão fenomeno-
lógica existencial do suicídio”. 

 10h20 – Palestra com João 
Alexandre Gomes de Souza: 
“Prevenção do suicídio por 
meio de empa� a e da valoriza-
ção da vida”.

 10h40 – Palestra com Ana 
Paula Lopes: “A tragicidade do 
ser: uma exposição intera� va 
sobre suicídio”.

 11h – Palestra com Ana Maria 
Lopez Calvo de Feijoo: “Por um 
núcleo de atendimento clínico 
em situações de suicídio”.

Uma primeira inicia� va 
poderia ser a convocação de 
um grande encontro nacional 
da educação. Trabalhadores, 
estudantes e sociedade mobi-
lizados para defender o caráter 
público do ensino, a ampliação 
do acesso, as universidades e o 
seu papel no desenvolvimento 
nacional. As en� dades nacio-
nais da educação podem e 
devem assumir o papel de 
centelha de um processo 
mais geral de lutas em defe-
sa do Brasil. 

A hora é agora.

Conselho de Coordenação re-
aliza sessão solene comemo-
ra� va ao cinquentenário do 
CCS, às 10h, no auditório Pro-
fessor Almir Fraga Valladares, 
no bloco N.  

Ato de resistência  
“Há 50 anos atrás, no dia 

4 de setembro de 1969, foi 
estruturado o Centro de Ciên-
cias da Saúde. Este momento 
é muito signifi ca� vo", disse o 
decano.

Foto: Divulgação

50 anos do CCS 
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DEPOIS DA SIPAT....
brigadas de incêndio 
ganham fôlego 

Foto: Renan Silva

Foto: Internet

APAGANDO INCÊNDIO.  No encerramento da Sipat,  a reitora participa de um dos procedimentos com o uso de extintor e roupa de proteção

MUSEU NACIONAL. Há um ano a universidade e o país 
lamentaram o incêndio que destruiu uma das principais 
instituições acadêmicas do Brasil

Um ano depois do in-
cêndio do Museu 
Nacional, a primeira 

medida concreta de cuida-
dos para combater incêndios 
acaba de ser anunciada pela 
gestão que assumiu o co-
mando da UFRJ em julho. A 
reitora Denise Pires de Carva-
lho assumiu o compromisso 
com o indicato de ins� tucio-
nalizar as brigadas de incên-
dios, que fi cariam vinculadas 
a seu gabinete.

A decisão atende a uma 
bandeira do Sindicato, e foi 
anunciada no encerramento 
da 1ª  Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes de Tra-
balho (1ª  Sipat) na sexta-feira 
6, realizada pelo Sintufrj.

A reitora informou que 
vem rece endo no� fi caç es 
em relação a risco de incên-
dio em prédios da UFRJ, não 
só por causa da presença de 
substâ ncias químicas, mas 
também devido à rede elé-
trica an� ga e s difi culdades 
de reforma em prédios tom-
bados. 

Ela acrescentou: “A comis-
são que trata do combate ao 
incêndio vai deixar de estar 
associada à Pró-Reitoria de 

essoal e vai fi car diretamen-
te ligada ao gabinete da Rei-
toria, para que a gente possa 
seguir neste olhar mais amplo 
para toda a universidade ”.

A semana
Durante uma semana a 

ipat organizou ofi cinas de 
combate a princípio de in-
cêndio, procedimentos de 
primeiros socorros, exercí-
cios em rapel, manipulação 
de ex� ntores e controle de 
estresse para evitar pâ nico. 

O Sindicato pretendeu 
sensi ilizar a ins� tuição para 
a necessidade de ins� tucio-
nalização de uma brigada de 
incêndio ligada ao gabinete 
da Reitoria. “Agora, depois 
da informação de que a bri-
gada está no caminho da 
ins� tucionalização, a coisa 
mais importante é que estas 
a� vidades  as ofi cinas o e-
recidas pelo Sintufrj durante 
a 1ª  Sipat, como a de primei-
ros socorros  sensi ilizem 
os trabalhadores de várias 

Adesão espontânea 
unidades para a cons� tuição 
de brigadas espontâ neas”, 
disse a coordenadora-geral 
do Sintufrj Neuza Luzia, co-
memorando o sucesso do 
evento.

A coordenadora agrade-
ceu publicamente o apoio 
à Brigada Voluntária de In-
cêndio do CCS e do CT e aos 
profi ssionais do estaca-
mento do Corpo de Bombei-
ros na Ilha do Fundão.  Eles 
foram homenageados com 
pequenos troféus pelo seu 

apoio ao evento.
ar� ciparam intensamen-

te do evento  organizado 
com apoio do assessor de Se-
gurança do Trabalho do Sin-
tu rj, a ael or er  o c e e 
da Brigada de Produtos Peri-
gosos do CCS , Lucas Pinho, o 
chefe da Brigada de Incêndio 
do CCS, Chaleon de Oliveira, 
e os rigadistas do ns� tuto 
de io  sica Ari iranda e 
Charles Freitas, com apoio 
do cabo da Polícia Militar 
de São Paulo Nilton Corrêa, 

instrutor da empresa parcei-
ra na realização do evento 
Copaseg. Neuza agradeceu 
o apoio fundamental ao ca-
pitão Rafael Barreto, coman-
dante do Destacamento do 
Corpo de Bombeiros da Ilha 
do Fundão. 

A cerimônia de encerra-
mento contou com a par� -
cipação do decano do CCS, 
uiz Eurico Nasciu�  , da 

pró-reitora de Pessoal, Lu-
zia Araújo, e do prefeito da 
UFRJ, Marcos Maldonado. 
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Fotos: Renan Silva

Q U I N T A- F E I R A ,  
5  D E  S E T E M B R O . 
O cenário das ofi -
cinas da S ip at f oi o 
estacionamento do 
C entro T ecnol ó gico 
–  C T ,  onde j á  ocor-
reram acidentes no 
p assado

Q U AR T A- F E I R A,  4  D E  S E T E M B R O . O  I F C S  se 
mob il iz ou  p ara ob serv ar e ex ercitar p rocedi-
mentos de segu rança q u e p odem neu tral iz ar 
princípios de incêndio em prédio an� go 

CT

IFCS



Jornal do SintufrjEDIÇÃO No 1309 – 9 A 15 DE SETEMBRO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br 5 Jornal do Sintufrj

caxias
Q U AR T A- F E I R A,  4  D E  S E T E M B R O . A S ip at 

oi m � campi  as o os acima e ao ado  ins-
r es so re primeiros socorros e mane o de  

e � n or de incêndio

Praia vermelha
- -

R A,  2  D E  S E T E M -
O  ape  a rai  

a c riosidade e a 
or a  sica de á-

rios par� cipan es 
e se arriscaram  

O e � n or oi erra-
men a nipresen e

Fotos: Renan Silva
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macae
T E R Ç A- F E I R A,  3  D E  S E T E M B R O . M u ro de 

escal ada e p rimeiros socorros no N u p en/
U F R J ,  em M acaé

CCS
S E X T A- F E I R A,  6  D E  

S E T E M B R O . E ncerra-
mento da 1 ª  S ip at do 
S intu f rj  em grande es-
� o  no  

-

Fotos: Renan Silva
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Sintufrj reivindica reunião para 
discutir situação dos motoristas

Segundo o prefeito Marcos 
Maldonado, acabou o dinheiro 
da UFRJ, e, com a centralização 
dos trabalhadores dos trans-
portes na DFO, ele pretende 
economizar com com us� vel, 
manutenção e seguro dos ve -
culos, despesa que atualmente 
está em torno de R$  6 milhões/
ano. “Só com manutenção e 
com us� vel são cerca de ,  
milhões. Nos primeiros cinco 
meses do ano, por exemplo, 
pagamos R$  800 mil de manu-
tenção dos ve culos a uma nica 
empresa, a Prime. E ainda tem 
os contratos com motoristas ter-
ceirizados”, listou Maldonado. 

Prefeito 
explica

UFRJ

Sem dinheiro, a UFRJ co-
meça nesta segunda-feira, 

, a racionar serviços e a 
ajustar contratos. A nota 
p lica da eitoria in orma 
que as medidas são neces-
sárias para manutenção do 
uncionamento da universi-

dade, e tam ém avisa: No-
vas medidas ainda estão em 
estudo e serão anunciadas 
em reve . A crise na ins� -
tuição é consequência do 
bloqueio orçamentário fei-
to pelo governo olsonaro.

A par� r desta segunda-
- eira, , os  servi-
dores do transporte 

fi carão de stand- a  na i-
visão da rota Ofi cial O  
para atender somente ao 
serviço de documentação, 
malote e às unidades isola-
das, informou o prefeito da 
UFRJ, Marcos Maldonado. A 
maioria desses profi ssionais 
tra al avam á mais de  
anos nas unidades onde es-
tavam lotados e terão a ro-
� na alterada ruscamente, 
sem uma conversa prévia a 
respeito.   

A redução do uso dos 
ve culos ofi ciais az parte 
das medidas emergenciais 
da Reitoria em consequên-
cia da falta de dinheiro. O 
Sintufrj está integralmente 
envolvido na luta contra a 
pol � ca deste governo de 
ataque s universidades 
p licas. as ques� ona de 
forma enérgica essa deci-
são tomada pela Reitoria 
sem que os trabalhadores 
ten am sido ouvidos. 

Não se muda a ro� na de 

Acabou o dinheiro na UFRJ!
Entre as medidas ado-

tadas estão a suspensão de 
uso de ve culos ofi ciais; de 
celulares para ocupantes 
de cargos de representação 
da Reitoria, pró-reitorias, 
decanias e unidades; de 
passagens internacionais 
e limitação das nacionais; 
redução do quadro de au-
xiliares de processamento 
de dados e de contratos de 
serviço de manutenção ex-
terna e de jardinagem, bem 
como de licitação futura 

para enxugar o contrato, e 
suspensão de nova licitação 
para contratação de ônibus 
para o transporte interno 
no Fundão e intercampi da 
comunidade universitária.

O E  disse que � n a 
compromisso para que as 
universidades não paras-
sem. as e e� vamente a 
liberação de recursos tem 
sido insufi ciente. O que 
o governo diz é que ain-
da este mês há chance de 
algum desbloqueio, mas 

tudo no condicional. E a 
gente está numa situação 
que “condicional” não tem 
como sa� s azer , disse o 
pró-reitor de Patrimônio, 

esenvolvimento e inan-
ças, Eduardo Raupp. 

H U s:  sem l imp ez a 
e ex traq u adro 

Segundo Raupp, dia-
riamente a UFRJ entra em 
contato com as secretarias 
de Ensino Superior e de Pla-
nejamento do MEC e com 

parlamentares para tentar 
mudar a situação. E ante-
cipou que, se não ouver 
desbloqueio de recursos, a 
situação da universidade fi -
cará ainda mais grave, e os 
novos cortes poderão a� n-
gir os contratos de limpeza 

ospitalar. nclusive os dire-
tores das unidades hospita-
lares estão sendo avisados 
que não há recursos na Rei-
toria para o pagamento de 
extraquadro em outubro, 
novem ro e dezem ro.

 anos de um tra al ador 
sem se conversar e ouvir, 
obedecendo à lógica da 
hierarquia. Neste momento 
em que há uma crise e que 

o governo ameaça apro-
undar a o ensiva contra a 

universidade, é essencial 
que servidores e docentes 
estejam juntos, fortalecidos 

e engajados na resistência.
A reunião foi solicitada à 

prefeitura pelo Sintufrj jus-
tamente para que os moto-
ristas sejam ouvidos. erá 

terça- eira, , na O, s 
, para que, juntos com 

a direção sindical, eles dis-
cutam a situação e tomem 
suas decisões.  

Foto: Renan Silva
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Foto: Internet

O Brasil à venda
J oão Sicsú é atento ob-

servador das decisões 
na área econômica e das 

medidas relacionadas ao 
papel do Estado no Brasil. 

Ex-diretor do ns� tuto de 
esquisa Econ mica Aplica-

da (Ipea), Sicsú há tempos 
propaga uma tese: priva� za-
ção no rasil é igual a desna-
cionalização.

iante do recrudesci-
mento da onda priva� sta 
anunciada pelo ministro 

aulo uedes, da azenda, 
o S intu f rj  L inha D ireta foi 
ouvi-lo so re o impacto des-
ta medida para o país.

A ntegra da entrevista 
pode ser vista no canal do 
intu rj no ou u e.

uedes, ministro da a-
zenda, anqueiro e con e-
cido predador do mercado 
fi nanceiro, listou recente-
mente  empresas que 
serão “passadas no cobre”. 
Entre elas a Eletrobras e os 
Correios. 

� nacionais
riva� zação no rasil 

tem sido ao longo dessa his-
tória recente desnacionali-
zação da economia rasilei-
ra, porque as empresas que 
compram, em geral, quase 
sempre são mul� nacionais , 
diz ics .

O pro essor explica que 
essa pol � ca de vender em-
presas públicas e estatais 
para mul� nacionais gera um 
grave problema para a eco-
nomia. Os lucros produzi-
dos, gerados aqui no pa s, 
na verdade não são inves� -
dos aqui , diz. 

odos os anos o rasil 
envia para o exterior bilhões 
de d lares em lucros das 
empresas que oram priva� -
zadas e que enviam seus lu-
cros para as matrizes. Essa é 
uma perda enorme , afi rma. 

Professor do Instituto 
de Economia da UFRJ, 
João Sicsú, afirma que 
privatização no Brasil é 
sinônimo de desnacio-
nalização

mpresa es ra égica
“É  estratégico para o 

desenvolvimento de um 
país a energia. Então, a Pe-
tro ras é uma empresa de 
energia, e, portanto, não 
podemos abrir mão de ter 
controle, ainda que não 
seja total. O Estado rasi-
leiro não pode abrir mão 
da autonomia e energia 
para o desenvolvimento”, 
observa o professor.

ics  acrescenta: Es-
tamos vivendo uma era da 

es� alidade, onde educa-
ção tem pouco import ncia. 
Esse projeto é muito maior, 
não é s  a destruição da 
educação.  a destruição de 
toda a prestação de serviço 
do Estado para a socieda-
de.  a ideia de que o setor 
privado é capaz de atender 
a todas as necessidades de 
uma sociedade. E a ist -
ria brasileira não é essa. Na 
nossa ist ria o inves� men-
to privado depende do setor 
público”.

O Sintufrj Linha Direta
entrevista a professora 
da Escola de Serviço So-
cial da UFRJ Alzira Mitz 
sobre o tema assédio mo-
ral. O programa, ao vivo, 
vai ao ar pela página do 
Sintufrj no Facebook nes-
ta segunda-feira, dia 9 de 
setembro, a partir das 
14h.

SICSÚ: O papel da empresa nacional é estar alin ada aos interesses do pa s e de sua economia  

“O papel da empresa na-
cional é estar alinhada aos 
interesses do pa s e de sua 
economia”, defende o eco-
nomista.

“Uma empresa nacional 
está orientada para as mu-
danças posi� vas ou nega� -
vas que ocorrem na pr pria 
economia rasileira. uan-
do temos uma empresa 
transnacional no Brasil, essa 
empresa está ligada com o 
que acontece no mundo, 
nas suas matrizes. Então, 
se tem um pro lema numa 
matriz nos EUA, os recursos 
saem daqui e vão para a 
matriz, independentemen-
te se a economia brasileira 
está em ou está mal , sus-
tenta.

Além disso, explica o 
pro essor, a priva� zação � ra 
mecanismos do Estado para 
promover o desenvolvimen-
to: N s somos um pa s que 
ainda precisa desenvolver 
muito. recisamos ter ins-
trumentos no Estado, e pre-

cisamos ter instrumentos, 
eu diria, pr ximos do Esta-
do, que são exatamente as 
estatais. São empresas co-
mandadas pelo Estado, mas 
que atuam na economia. 
Então, isso é necessário para 
tur inar o nosso desenvolvi-
mento”. 

fi ciência
oão ics  desmis� fi ca o 

discurso da inefi ci ncia do 
setor p lico. As estatais e 
empresas públicas não são 
inefi cientes. ão lucra� vas. 
anto é assim que as empre-

sas privadas querem adquiri-
-las. Se elas fossem empresas 
que não o � vessem lucro, 
não seriam cobiçadas pelo 
setor privado. É  inegável a 
efi ci ncia da etro ras. Essas 
empresas, garanto isso, que 
eles estão tentando priva� -
zar são empresas efi cientes e 
lucra� vas. E são exatamente 
as cobiçadas pelo setor priva-
do, porque elas são efi cien-
tes e lucra� vas .

Assédio Moral




