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A SERVIÇO DA CATEGORIA

A HORA DO VOTO 
Duas chapas disputam a eleição para os colegiados.

Confira no encarte

Um circuito de atividades que envolveu desde momento gastronômico a atendimento voltado à 
qualidade de vida e roda de conversa sobre assédio marcou o início dos trabalhos do Núcleo da 
Mulher Trabalhadora da UFRJ. O Sindicato organizou o evento. Páginas 4 e 5

Mulheres ocupam hall do CT

BLOCO A, DO CENTRO DE TECNOLOGIA. Mulheres discutem problemas cotidianos

Foto: Renan Silva
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DOIS PONTOS 

O Coral do Centro de 
Tecnologia apresentou, no 
dia 1º, no auditório do blo-
co A (CT), a peça "Ópera do 
Malandro". A apresentação 
do musical, escrito por Chi-
co Buarque, um marco na 
década de 1970 e uma áci-
da crítica ao poder, foi em 
comemoração aos 13 anos 
de atividade do coral e uma 
homenagem aos 75 anos do 
autor. O coral, uma oficina 
do programa Qualidade de 
Vida, da Decania do CT, é 
formado por estudantes e 
servidores e teve apoio de 
atores convidados e músi-
cos da Escola de Música. A 
escolha da peça deveu-se 
à necessidade de reflexão 
sobre o momento do país 
e sobre como interesses de 
lucro desenfreados se so-
brepõem a interesses cole-
tivos. Haverá outra apresen-
tação no dia 7, às 12h, no 
mesmo auditório.

Atendimento às mulheres

Reflexão sobre relações no trabalho

O Centro de Referência para Mulheres Suely Souza de Almeida, da UFRJ, atua no 
combate e prevenção da violência de gênero, promovendo e fortalecendo a cida-
dania das mulheres por meio de ações individuais e globais.

Seu público-alvo são todas as mulheres da UFRJ (estudantes e trabalhadoras 
– servidoras e terceirizadas) e de outras localidades.  O Centro fica na Praça Jorge 
Machado Moreira, s/n, próximo à seda da Prefeitura Universitária, no Fundão.

Dentre as ações individuais, o Centro oferece atendimento e acompanhamen-
to social e psicológico, além de orientação jurídica; e entre as ações globais, ofici-
nas sociais, cursos, rodas de conversa e atividades culturais. 
Atendimento 
As mulheres são atendidas em caso de violência sexual, doméstica e familiar por 
psicólogos e assistentes sociais, e acolhidas. Atendimento às segundas, terças, 
quintas e sextas-feiras, das 9h às 16h, e às quartas-feiras, das 9h às 12h.

Para Gabriela Bertti, do Laborató-
rio de Ética nas Relações de Trabalho e 
Ensino e do Comitê de Ética e Pesquisa 
do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ, 
“a violência no trabalho é resultado do 
fracasso do diálogo”. Segundo Vânia 
Glória, diretora da Seção de Atenção 
Psicossocial, da Coordenação de Políti-
cas de Saúde do Trabalhador (CPST), “o 
ambiente de trabalho precisa ser o mais 
benéfico possível também quanto ao 
risco psicossocial”, por ser hoje o gran-
de vilão dos trabalhadores.

Gabriela recomenda mais atenção 
para a importância do incentivo ao diá- 
logo e à reflexão no “ambiente onde a 
maioria das pessoas passa grande parte 
de seu dia”. Vânia chama a atenção para 
o aumento progressivo dos índices de 
adoecimento em saúde mental. “Claro 
que o ambiente de trabalho não é o úni-
co responsável; somos um pedaço da 
sociedade que está precisando de uma 
reviravolta”, explica. 

As duas especialistas abriram o 
debate “Construindo Relações Inter-
pessoais Saudáveis no Ambiente de 
Trabalho”, da Semana do Servidor da 
UFRJ, organizado pela Pró-Reitoria de 
Pessoal (PR-4), na terça-feira, 29, no 
salão nobre do Centro de Tecnologia. 
O tema está sendo discutido em todos 
os campi. Além disso, a PR-4 disponi-
bilizou na sua página na internet uma  
cartilha com orientações sobre como 
os servidores devem proceder em si-
tuações de conflito, violência e assé-
dio, e os lugares de acolhimento. 

Próximos debates 
Praia Vermelha – Terça-feira, 5/11, 
das 14h às 17h, no Auditório Ma-
noel Maurício, no prédio da Deca-
nia do CFCH (logo após a Caravana 
da Saúde/CPST, das 9h às 13h).

UFRJ-Duque de Caxias – Quinta-
-feira, 7/11, das 11h às 13h, no au-
ditório do bloco A.

'Ópera do Malandro' sobe ao palco da UFRJ

Recadastramento da categoria
O Sintufrj está lançando uma nova plataforma para organizar o 
cadastro da base sindical. Queremos melhorar a nossa comuni-
cação, conhecer mais a fundo as nossas associadas e associados 
e garantir mecanismos mais ágeis para melhor servir a categoria. 
O recadastramento pode ser feito na sede, nas subsedes e pelo 
site do Sintufrj.
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Diante dos ataques do go-
verno aos servidores pú-
blicos que culminarão com 
uma proposta de reforma 
administrativa para acabar 
com a estabilidade, pro-
gressões, impor ainda mais 
arrocho salarial e reduzir 
carreiras, nenhum tema po-
deria chamar mais atenção 
para os trabalhadores da 
UFRJ, na Semana do Ser-
vidor Público, que discutir 
seu futuro profissional. 

A atividade na quarta-
-feira, 30 de outubro, or-
ganizada pela Decania do 
Centro de Tecnologia (CT), 
foi nesse sentido, com o 
debate “Carreira até quan-
do?”, reunindo a coorde-
nadora-geral do Sintufrj 
Neuza Luzia e a presidenta 
da Adufrj, Eleonora Ziller, 
no Salão Nobre da unidade. 
O superintendente do CT, 
Agnaldo Fernandes, atuou 
como mediador.

Ataques se repetem
Neuza Luzia fez o resgate 
das lutas e vitórias da cate-
goria por mais de três déca-
das, culminando com a con-
quista do Plano de Carreira 

Futuro profissional em questão
O debate “Carreira até quando?”, na decania do CT, reuniu dirigentes do Sintufrj e Adufrj

dos Cargos Técnico-Admi-
nistrativos em Educação 
(PCCTAE), em 2005. Segun-
do a dirigente, uma histó-
ria que se confunde com a 
organização do movimento 
da categoria responsável 
por transformar as entida-
des de caráter associativa 
em sindical.  

“Na década de 1980, a 
categoria abraçou a defe-
sa da universidade pública 
ao abrir mão de grandes 
vantagens oferecidas pelo 
governo em troca de uma 
reforma privatista, e isso se 
repetiu em outros momen-
tos da história”, lembrou 
Neuza Luzia. Na sua avalia-
ção, o futuro sinaliza que 
vão se repetir os antigos 
ataques aos trabalhadores 
e às instituições, o que exi-
girá uma forte organização 
de resistência, unindo a luta 
corporativa com a luta ideo-
lógica.

Para a dirigente da Adu-
frj, o que está em jogo nes-
te momento é tudo o que 
foi conquistado em 30 anos 
de lutas, e as categorias não 
podem resistir a isso isola-
damente. “É preciso erguer 

pontes e abrir portas com 
o máximo de unidade pos-
sível”, disse Eleonora, que 
também fez um alerta: “En-
quanto o clã no governo faz 
seu espalhafato, o projeto 
neoliberal é tocado com 
tranquilidade pelo ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des”. (Leia mais sobre o de-
bate no site do Sintufrj)  

EDITORIAL

Fotos: Renan Silva

NA MESA. Neuza (Sintufrj), 
Agnaldo (Superintendência 
do CT) e Eleonora (presidenta  
da Adufrj) no debate que 
atraiu vários servidores

A história mal contada do 
porteiro ainda carece de 
elucidação. Apesar da pres-
sa do MP em descartar o 
depoimento e da lambança 
protagonizada pela Globo 
em levar ao ar uma repor-
tagem de checagem pre-
cária, abundam evidências 
que merecem maior apura-
ção. De inquestionável, até 
o momento, apenas a visita 
de um assassino ao condo-
mínio que é morada de um 
traficante, um miliciano, um 
envolvido na Lava Jato e um 
presidente da República.

Assombra, no entanto, 

AS MILÍCIAS NUNCA VOARAM TÃO ALTO
a reação da família presi-
dencial. A “live” descom-
pensada do presidente, aos 
berros e palavrões, distri-
buindo ameaças, foi segui-
da de uma singela entrevis-
ta do filho deputado federal 
defendendo a ditadura mi-
litar e a edição de um novo 
AI-5.

A entrevista de Eduar-
do Bolsonaro parece mera 
manobra para “inverter a 
pauta” e tirar dos holofotes 
a comprovada intimidade 
de sua família com a orga-
nização criminosa que as-
sassinou Marielle Franco. 

Mas o buraco é bem mais 
profundo.

Assombra a naturalida-
de com que supostos re-
presentantes da vontade 
popular, eleitos pelo voto 
direto, expressam publica-
mente seu desprezo pela 
democracia e sonham aber-

tamente com tempos de 
chumbo. Parecem odiar o 
fato de não poderem sim-
plesmente prender, tortu-
rar e assassinar adversários. 

Não é segredo que a ge-
nealogia das milícias cario-
cas tem na origem os porões 
da repressão da ditadura mi-
litar. No Brasil de Bolsonaro, 
o ciclo parece inverter-se e 
a lógica miliciana tensiona 
os limites de um modelo 
democrático liberal desgas-
tado e em ruínas, buscando 
acumular força para o fecha-
mento do regime. Parece 
perigoso. E é.

É preciso escancarar o 
absurdo, questionar, de-
bater, lutar sem trégua 
contra a ameaça de uma 
nova ditadura. É necessá-
rio repetir exaustivamente 
que, desde o fim da dita-
dura militar, nunca assassi-
nos, traficantes de armas, 
membros de quadrilhas de 
extorsão e de grupos de 
extermínio desfrutaram de 
tanta proximidade com a                                               
Presidência. 

As milícias tiraram a vida 
de Marielle. É nossa obri-
gação garantir que Marielle 
tire o sono dos milicianos.
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Um circuito de a  -
vidades no hall do 
Centro de Tecnolo-

gia, no Fundão, marcou o 
início dos trabalhos do Nú-
cleo da Mulher Trabalhado-
ra da UFRJ, na quinta-feira, 
31 de outubro, organizado 
pelo Sintufrj. Desde às 9h, 
dirigentes sindicais da en-
 dade es  veram à disposi-

ção das companheiras.  
Roda de conversa, feiri-

nha de pequenos agricul-
tores, ofi cina de culinária 
e atendimento voltado à 
qualidade de vida realizado 
pelos profi ssionais do Es-
paço Saúde Sintufrj consta-
ram do Circuito. O encerra-
mento foi com a batucada 
da Marcha Mundial das 
Mulheres (MMM).  

Assédio sexual 
e moral 
A troca de informações na 
roda de conversa “Enfren-
tando o assédio contra as 
mulheres na UFRJ” expôs 
uma realidade chocante 
de opressão machista e de 
“poder” que ocorre entre 
os muros da universidade: 
aumento ver  ginoso de 
assédio sexual de profes-
sores contra alunas – al-

Núcleo da Mulher Traba
guns casos revelaram que 
o assediador se aproveitou 
da situação socioeconômi-
ca desigual da ví  ma – e  
constância dos casos de 
assédio moral de chefi as 
contra técnicos-adminis-
tra  vos em educação. 

“A situação é muito 
séria, e a orientação para 
os servidores é que, em 
caso de assédio moral ou 
sexual, procurem imedia-
tamente o Sintufrj”, disse 
a coordenadora sindical 
Joana de Angelis. “A UFRJ 
não pode ser um ambien-
te fértil para se criar asse-
diadores”, pontuou outra 
coordenadora, Noemi An-
drade. “Nós, mulheres tra-
balhadoras ou estudantes, 
temos nome e queremos 
punição exemplar para os 
assediadores”, defendeu 
Ivania Ferreira, também 
dirigente do Sindicato.  

A espontaneidade das 
pessoas em compar  lhar 
suas experiências, na es-
perança de receberem em 
troca qualquer  po de aju-
da,  legi  mou a importân-
cia da criação do Núcleo 
da Mulher Trabalhadora da 
UFRJ. “A intenção é essa, 
ou seja, que as mulheres na 
UFRJ contem com um es-

paço próprio de discussão 
de suas demandas e de or-
ganização de suas lutas por 
ações e polí  cas ins  tucio-
nais para toda a sociedade”, 
defi niu Joana. 

Dúvidas sobre assédio 
sexual (“O Código Penal só 
considera crime esse  po 
de assédio”) e moral e a 
Lei Maria da Penha foram 
esclarecidas pela coorde-
nadora do Centro de Refe-
rência para Mulheres Suely 
Souza de Almeida da UFRJ, 
Marisa Chaves. 

“Espinafre 
de árvore”
Além de outros produtos 
fresquinhos e sem agrotó-
xicos, os comes  veis prepa-
rados com partes da planta 
mexicana chaya foi a sensa-
ção da barraca da Feira da 
Roça (produtores de Para-
cambi, Queimados e Nova 
Iguaçu): pão vegano, picles, 
geleia, bolos, suco e cremes 
feitos com folhas, caule e 
brotos foram distribuídos 
como  ra-gosto. “Ela é mui-
to poderosa, porque tem 
três vezes mais nutrientes 
que o espinafre (“por isso é 
apelidada de “espinafre de 
árvore”), explicava Aurea 
Andrea, do Cole  vo de Mu-
lheres Empório da Chaya.

Orminda e 
a gostosura 
de berinjela
“É muito fácil”, ensinou a 
companheira: “1 ovo, 2 co-
lheres de sopa de farinha de 
berinjela, 1 colher de sopa 
de queijo parmesão, ou a 
gosto, orégano e fermen-
to. Mexer os ingredientes e 
levar ao micro-ondas por 2 
minutos”. A todo momen-
to Orminda preparava o 
quitute que era degustado 
com outra de suas especia-
lidades: pasta de ricota com 
cenoura. 

“Fortalecer o Núcleo para infl uen
institucionais da UFRJ de preven
opressão às mulheres. Nossa luta
com unidade e muita alegria”AUREA Andrea, do Coletivo de Mulheres de Paracambi

BATUCADA feminista da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) encerra 

OFICINA de Culinária: Orminda Torres no comando
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alhadora da UFRJ se apresenta

nciar nas políticas 
nção e combate a toda forma de 
ta no dia a dia tem que ser feita 

Vida saudável 
Profi ssionais do Espaço Saú-
de Sintufrj deram aula de 
alongamento e ofereceram 
algumas prá  cas de terapias 
alterna  vas, como refl exolo-
gia e auriculoterapia. 

Centro de 
Referência
O Centro de Referência para 
Mulheres Suely Souza de 
Almeida da UFRJ mobilizou 
profi ssionais e estudantes 
para atender as mulheres 
na barraca montada no hall 
do CT e distribuir panfl etos 
com orientações sobre as-

sédio moral e sexual e a Lei 
Maria da Penha. “A UFRJ é 
a única universidade fede-
ral do país a ter dois centros 
de referência, e a primeira 
a ter um entre os quatro 
centros existentes no Rio 
de Janeiro”, informou a co-
ordenadora Marisa Chaves.

Participações
A aposentada Mercedes dos 
Anjos Gama, 82 anos, che-
gou cedo no hall do CT e só 
foi embora após a batucada 
da MMM. Ela trabalhou por 
mais de 30 anos na Reitoria.

Outra par  cipante en-
tusiasmada do Circuito foi 

a professora do Ins  tuto de 
Matemá  ca Nedir do Espí-
rito Santo. “O evento está 
muito rico, porque trouxe 
muitas alterna  vas: há diá-
logo, conversa, alimentação 
e muita informação sobre 
saúde e bem-estar”, disse. 

Também agradou a Nedir 
a oportunidade dada a pe-
quenos agricultores: “Trazê-
-los foi muito bom para que 
tenham visibilidade na UFRJ. 
E eu aprendi com eles mui-
ta coisa que não sabia so-
bre alimentação saudável. E 
olha que eu frequento casa 
de produtos naturais”.  

Bia, Sofi a e Natália, fe-
ministas, alunas da UFRJ 
e militantes da Marcha 
Mundial das Mulheres 
organizaram a roda de 
batucada que encerrou 
o Circuito. Latas forradas 
com chitas coloridas são 
os instrumentos deste 
importante movimento 
em defesa da liberdade, 
dos direitos, da dignida-
de e da organização e 
luta das mulheres da ci-
dade e do campo.  

Seguiremos 
em marcha até 
que todas 
sejamos livres! 

o circuito de atividades

DULCE, dirigente do Sintufrj, na maratona com as companheiras

ESPAÇO Saúde Sintufrj: fisioterapeuta Elaine aplica reflexologia

CRM: Adma Viegas, Laisa Belo e Lucinda Oliveira, e Joana

Fotos: Renan Silva

MERCEDES dos Anjos Gama

NEDIR do Espírito Santo

Joana de Angelis
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O ano era 2010 e o 
mundo foi sacudido 
por uma onda revo-

lucionária de manifestações 
no Oriente Médio e no nor-
te da África. Foi a Primavera 
Árabe. O historiador Fran-
cisco Carlos Teixeira recor-
reu a essa imagem, a da Pri-
mavera, ao abordar os fatos 
recentes na América do Sul, 
com destaque para o Chile 
convulsionado.

Professor titular de His-
tória da UFRJ por quase 10 
anos, de onde se aposen-
tou, Francisco Teixeira hoje 
ensina Teoria Política na 
Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro. Autor 
de vários livros, alguns re-
lacionando história e cine-
ma, ele foi o convidado do 
Sintufrj Linha Direta, a live 
semanal no Facebook do 
Sindicato que vai ao ar às 
segundas-feiras.

As imagens das manifes-
tações no Chile certamente 
já entraram para a crônica 
da história das insurgên-
cias no continente. Na opi-
nião de Francisco Teixeira, 
é simbólico que os protes-
tos mais vigorosos tenham 
acontecido lá, país aponta-
do como modelo do suces-
so “ultraliberal”.

Ele lembra que até pou-
co tempo estávamos sub-
metidos à verdade única de 
que o capitalismo seguiria 
fatalmente na direção do 
poder do mercado e das 
privatizações em socieda-
des nas quais os valores do 
individual se sobreporiam 
aos valores coletivos.

O que se viu agora, ob-
serva o professor, é que 
tanto no Chile como no 
Equador o modelo entrou 
em colapso. E as razões 
desse colapso podem ser 

encontradas nos métodos 
de economistas e cientis-
tas políticos que ficam me-
dindo o bem-estar social 
pelas taxas de crescimento 
econômico, pelo PIB. Mas 
o que vemos é que um país 
pode crescer em taxas ele-
vas sem distribuir riquezas. 

No Brasil
“Se fossem historiadores, 
teriam entendido que o mé-
todo é equivocado”, disse 
Teixeira. Ele lembrou que nos 
anos 1970 o Brasil cresceu 
em taxas de 10% a 12%, mas 
a riqueza não era distribuí-
da. Ele disse que a situação 
era tão visível, que o próprio 
general-ditador (no caso 
Garrastazu Médici) chegou 
a dizer que “a economia vai 
bem, mas o povo vai mal”.

Segundo Teixeira, a con-
centração de riquezas no 
Chile está na raiz das gran-
des mobilizações de rua. Ele 
lembrou que 30% da renda 
do Chile está nas mãos de 
1% da população. Em situ-
ação análoga se encontra 
o Equador, também recen-
temente sacudido por pro-
testos. Tanto Lenín More-
no, presidente do Equador, 
quanto Sebastián Piñera, do 
Chile, tiveram que recuar 
diante da pressão popular, 
depois de tentar silenciar o 
povo com repressão. 

Teixeira lamenta que as 
forças no poder hoje no Bra-
sil não tenham uma leitura 
correta do que acontece 
no seu entorno. Muito pelo 
contrário, anunciam medi-
das econômicas que tendem 
a aprofundar os conflitos na 
sociedade brasileira.

Os principais trechos des-
ta entrevista estarão dispo-
níveis no canal do YouTube 
do Sintufrj.

Primavera na América do Sul

PROFESSOR Francisco Carlos Teixeira

PROTESTO na Praça Itália, 
no centro de Santiago
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Em reunião promovida pelo 
Sintufrj, na terça-feira, 29 
de outubro, no Instituto de 
Economia, para debater o 
Projeto VivaUFRJ, a direção 
do Sindicato criticou o viés 
economicista do grupo de 
estudos – em detrimento 
de uma avaliação social –, 
ratificou a posição de de-
fesa dos princípios da uni-
versidade pública e cobrou 
da Reitoria o compromisso 
de realização de audiências 
públicas para o debate com 
a comunidade.

“Não se trata apenas de 
terrenos ou locais com uma 
determinada localização geo-
gráfica. Há a possibilidade 
de um prejuízo social que 
não está sendo levado em 
conta. Por isso, reafirma-
mos a posição do Sindicato 
e temos premissas nesta 
questão: que a universida-
de permaneça pública, gra-
tuita, de qualidade e social-
mente referenciada; que a 
UFRJ detenha o controle e 
o gerenciamento desse pro-
jeto; e que não exista nada 
por escrito sobre demolição 
e remoção, com a garantia 
das devidas contrapartidas 
para a universidade”, enfa-
tizou a coordenadora-geral 
Neuza Luzia.

“No momento em que 
as propostas forem expos-
tas – sem os atuais limites 
de confidencialidade con-
tratual – que façamos mais 
reuniões e audiências pú-
blicas com a comunidade. 
Saberemos os detalhes e 
teremos condição de apro-
fundar debate, apontar o 
que decidirmos e encami-
nhar para o Conselho Uni-
versitário”, completou a di-
rigente.

O vice-reitor Carlos Fre-
derico pediu paciência à 
comunidade da UFRJ e de-
fendeu a transparência no 
debate. “Peço paciência à 
comunidade. Estamos no 
processo de estudos e po-
dem haver alterações nas 
propostas em curso. Por-
tanto, precisamos dos estu-
dos finais, e, assim que os 

INQUIETAÇÃO
“Quando de fato o 
grupo de trabalho da 
Reitoria irá propor um 
debate realmente de-
mocrático, transparen-
te e com a participa-
ção da comunidade?”, 
inquiriu o professor do 
Instituto de Psiquiatria 
Júlio Verztman.

“Chamo a atenção de 
que é preciso avaliar o 
custo social das mudan-
ças pretendidas para as 
unidades na Praia Ver-
melha”, alertou Isabel 
Azevedo, ex-diretora da 
Casa da Ciência e atual-
mente funcionária téc-
nico-administrativa apo-
sentada.

Praia Vermelha discute VivaUFRJ
Sintufrj recomenda que o impacto social do projeto seja considerado e que o princípio em defesa da universidade pública não corra nenhum risco

Em busca de alternativa
O VivaUFRJ – uma parceria da universidade com o 
BNDES, com o objetivo de utilizar ativos imobiliários 
da universidade para negociar contrapartidas em 
obras de infraestrutura com empresas privadas – 
tem inquietado a comunidade da Praia Vermelha.

Parte da comunidade vê com desconfiança a 
utilização dos espaços dos Institutos de Psiquiatria, 
Neurologia, Casa da Ciência e antigo Canecão, como 
também alega falta de esclarecimentos por parte da 
Reitoria.

A proposta foi apresentada ao Conselho Univer-
sitário ainda na gestão do reitor Roberto Leher e en-
dossada pela nova administração da UFRJ. Trata-se 
de um caminho que a universidade procura trilhar 
para enfrentar o sufoco financeiro a que está sub-
metida e que tende a se agravar no governo Bolso-
naro.

Em recente entrevista ao Linha Direta (progra-
ma semanal ao vivo pelo Facebook do Sintufrj e dis-
ponível no site e no canal do Sindicato no YouTube), 
a reitora Denise Pires garantiu que nada será feito 
sem a aprovação dos conselhos e da comunidade 
universitária.

tivermos, iremos convocar 
as entidades e realizar o 
debate com a comunidade. 
Não está no horizonte des-
ta Reitoria o uso dos frutos 
deste projeto. Então, inte-
ressa a nós que esse pro-
cesso seja principalmente 
transparente”, sustentou.

Carlos Frederico colocou 
ainda a confiança na equipe 
da UFRJ. “Eu tenho confian-
ça nos técnicos desta uni-
versidade. Tenho confiança 
de que nós iremos saber 
fazer tecnicamente um pro-
cesso de licitação, caso ele 
seja necessário”. E garantiu 
que as unidades da Praia 
Vermelha não sairão deste 
campus. 

Prazos
O grupo de trabalho da UFRJ 
prevê que os estudos serão 
entregues em dezembro. 
Eles serão avaliados pela 
UFRJ, e no início de 2020 as 
propostas serão apresen-
tadas para debate com a 
comunidade. O Sintufrj pro-
pôs que isso seja feito a par-
tir de março, quando inicia 
o ano letivo da universidade 
e todos possam participar 
da discussão.

APELO. “Peço paciência à comunidade. Estamos no processo de estudos e podem 
haver alterações nas propostas em curso", pediu o vice-reitor Carlos Frederico (foto 
abaixo) na reunião de quase três horas numa sala do Instituto de Economia, na Praia 
Vermelha (foto acima). O Sintufrj intermediou o encontro, no qual inquietações com 
o projeto foram manifestadas.

Fotos: Renan Silva
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No único jogo da semana, 
a equipe da Escola de Edu-
cação Física e Desportos 
(EEFD) impôs uma goleada 
ao time do Hospital Univer-
sitário (HU). O placar elás-
tico de 9 a 2 aconteceu na 
tarde de quarta-feira, 30 de 
outubro, na categoria acima 
de 45 anos. O confronto se 
deu no campo da Prefeitura 
Universitária, na sequência 
dos jogos da Copa Sintufrj.

A goleada se desenhou 
ainda no primeiro tempo, 
quando a supremacia do 
ataque da Educação Física 
sobre a defesa adversária 
balançou 5 vezes a rede do 
goleiro Paulo César Mar-
tins.

 Os artilheiros do time 
vencedor foram Vanderlei 
(2), Luis Felipe (1) e Cláu-
dio Luis (1), Erci da Silva 
(1), Raimundo Tavares (1) e 
Ailton de Souza (2). Houve 

Educação Física vence com folga HU

também um gol contra do 
time do HU. A infelicidade 
foi do jogador José Junduí.

Pelo HU, marcaram José 
Henrique (1) e André Lester 
(1). 

Destaque para o goleiro 
Felipe Cavalcanti, da Educa-
ção Física, que segurou as 
investidas mais perigosas 
do ataque do HU.

A arbitragem ficou a car-
go de Marcellus Monteiro e 
dos assistentes Alex Nunes 
e José Cláudio.

Próximos jogos
Na categoria acima dos 45 
anos, entram em campo 
CCS e PU, na quarta-feira, 6 
de novembro.

Na categoria abaixo dos 
45 anos, jogam ETU e EEFD, 
sexta-feira, 8 de novembro.

As partidas são disputa-
das sempre às 16h no campo 
da Prefeitura Universitária.

Final será em 4 de dezembro
A Copa Sintufrj teve início na quarta-feira, 16 de outu-
bro. A competição reúne quatro equipes na categoria 
acima de 45 anos e quatro na categoria sub-45 anos. Os 
times se enfrentarão até 4 de dezembro, em dois jogos 
entre os quatro finalistas. Todos os jogos são disputados 
às 16h no campo da Prefeitura Universitária, no Fundão. 

1 VANDERLEI comemora o gol da Educação 
Física no jogo em que a equipe goleou o HU. 
2 Um dos gols da equipe do HU foi marcado 
por André Lester. 3 Atletas do ETU e do CCS 
disputam a bola. 4 Vila e CCS (sub-45) se 
enfretam. 5 CCS e Prefeitura, num jogo com 
marcação corpo a corpo

1

2

3 4

5

Fotos: Renan Silva
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CEPG

Ana Carolina Sade Pereira 
da Silva - IFCS

Moreno Albuquerque de 
Barros - CT

Joseval Lino da Silva 
Barros - Biblioteca/IQ

Valdenise Pinheiro Ribeiro - 
IM

Vagner Augusto dos Santos 
da Silva - Campus de 
Xérem

Helena Duval de Oliveira - 
Biblioteca/IQ

Não ao “Future-se!” e aos 
cortes de verbas da 
educação

O “Future-se!” 
desobriga a União a investir 
na educação, pesquisa, 
ciência e tecnologia 
deixando na mão do 
mercado financeiro a 
escolha de que pesquisas 
serão contempladas com 
verba, fomentando uma 
competição individual.

Um dos pilares do 
programa é o 
financiamento das 
universidades, que 
segundo esse projeto, deve 
partir de fundos de 
investimentos controlados 
pelo mercado financeiro 
com recursos captados 
junto ao setor privado.

Bolsonaro elegeu a 
universidade pública como 
principal inimiga do 
governo. Cortou R$ 2,5 
bilhões destas instituições, 
o que resultou em grandes 
protestos pelo país, e em 
junho lançou o programa 
“Future-se!” que significa 
na prática a privatização do 
ensino superior brasileiro. 

A universidade pública 
deve servir à população 
através da aplicação do 
tripé de ensino, pesquisa e 
extensão e não para dar 
lucro aos parasitas do 
mercado. Temos que 
combater ferozmente esse 
projeto que transforma a 
educação pública em uma 
mera mercadoria.

Além dos ataques do 
governo, nós, técnico-
administrativos em 
educação, vivemos sérios 
problemas no nosso dia-a-
dia na UFRJ. Perdemos 
ações administrativas 
importantes como os 26% e 
assistimos vários colegas 
perderem o adicional de 
insalubridade, entre outras 
perdas.

O “VivaUFRJ” nada 
mais é que um projeto em 
miniatura do “Future-se”! 
Não aceitaremos que o 
Campus da Praia Vermelha 
seja privatizado!

Nos falta condições de 
trabalho e muitos de nós 
estão em desvio de função, 
não temos exames 
períodos e o assédio moral 
é constante por parte das 
chefias. Além disso, 
querem implantar o ponto 
eletrônico sem 
esclarecimento e discussão 
com os trabalhadores e 
corremos sérios risco de 
perder o abono de 
permanência. 

Manuel Augusto Rodrigues 
de Andrade - Macaé

Maria Estela de Souza 
Silva - CCS

Além disso, a nova 
reitoria da UFRJ ainda não 
deixou claro se vai abraçar 
essa causa, não só 
encaminhando os 
processos que foram 
abertos, mas também 

dando segurança a aqueles 
que desejam aderir.

Quem somos?

Ainda que os órgãos 
colegiados não sejam 
paritários, pois os 
professores representam 
70% do quadro, estes 
devem servir como espaço 
de denúncia e 
reivindicação dos nossos 
direitos. Estes órgãos são 
espaços que foram 
conquistados pela luta da 

categoria e que precisamos 
ocupar para levar as 
nossas reivindicações, 
anseios e necessidades.

Precisamos ter 
conselheiros que tenham 
como princípio a autonomia 
e a independência frente ao 
governo e à reitoria. Como 
temos dito, a 
representação dos técnico-
administrativos nos órgãos 
colegiados não pode e não 
deve ser linha auxiliar da 
reitoria, mas atuar de forma 
independente.  

A EBSERH, como 
todos sabem, é um modelo 
sabidamente fracassado, 

que piora e restringe o 
acesso da população aos 
hospitais universitários. O 
que pode ser repetido caso 
a proposta do “Future-se!”, 
embora rejeitada por nossa 
Universidade, volte à 
discussão por meio de um 
projeto de lei que o governo 
pretende encaminhar ao 
Congresso Nacional.

O projeto “VivaUFRJ” 
foi lançado pela antiga 
reitoria e abraçado pela 
atual Reitora Denise Pires 
de Carvalho. Este projeto é 
apresentado como a 
solução emergencial para a 
falta de verba de 
assistência estudantil e de 
infraestrutura da 
Universidade. Mas na 
verdade, a contrapartida 
seria a concessão de uma 
área de 485 mil m² para 
empresas privadas por até 
50 anos.

Além disso, essa 
mesma reitoria anunciou 
recentemente a 
constituição de uma 
comissão para estudar uma 
forma de implantar o ponto 
eletrônico na Universidade, 
falseando o discurso ao 
dizer que busca um modelo 
que “respeite a autonomia 
universitária”, quando na 
verdade já demonstraram 
não estarem dispostos a 
fazer frente a essa 
imposição do governo.

Francisco de Paula Araújo -

Por que queremos estar 
nos órgãos colegiados? 

A chapa “Manifeste-se 
UFRJ” é composta por 
técnico-administrativos dos 
vários setores e campi, 
inconformados com a 
realidade da nossa 
Universidade e os rumos 
do movimento sindical, que 
hoje é muito mais uma 
instância burocrática do 
que um espaço real de luta. 

O pilar de nossa chapa 
é enfrentar as políticas 
nefastas do governo que 
atacam a classe 
trabalhadora, assim como 
manter independência em 
relação à reitoria.

O plano do ministro da 
educação Abraham 
Weintraub é que as 
universidades sejam 
geridas por Organizações 
Sociais (OSs), num sistema 
parecido com o que já é 
feito em diversos hospitais 
universitários através da 
EBSERH, e que as 
carreiras dos professores e 
técnico-administrativos 
sejam desmontadas 
através de novos tipos de 
contratações por meio 
dessas Organizações. 

Em defesa das 30h para 
todos, contra o ponto 
eletrônico!

Só que, mesmo com a 
manobra que a direção 
sindical tentou fazer 
encaminhando um texto em 
conjunto com a reitoria, a 
categoria deu um sonoro 
não ao ponto eletrônico, 
encaminhando sua própria 
proposta que, entre outras 
coisas, conclama o 
encaminhamento da luta 
contra mais este ataque.

CONSUNI
Raquel Polydoro de 
Oliveira - NVRT/FCC

Umas das principais 
lutas da categoria é a 
jornada de 30 horas para 
todos. Muitos diretores têm 
obstado a adesão dos 
técnico-administrativos, 
recorrendo a práticas de 
assédio moral. Em muitas 
unidades, as comissões 
responsáveis pelo 
processo de adesão às 30 
horas sequer foram 
formadas, o que enseja 
uma posição firme dos 
trabalhadores para que 
seus direitos sejam 
respeitados.

Projeto “VivaUFRJ” é 
privatização!

A principal área afetada 
seria o Campus da Praia 
Vermelha, que teria 
praticamente metade do 
seu campus privatizado a 
custo da demolição da 
Casa da Ciência e 
destruição do Campinho. O 
projeto do BNDES também 
prevê a concessão do 
Canecão à inciativa 
privada, mesmo após toda 

a luta pela reconquista 
deste espaço pela 
Universidade.

Roberto da Silva Ferreira -
HU

CT/Biblioteca

Geisa de Souza - IPPMG

Gilda Souza de Alvarenga - 
CFCH
Maria Cristina Loureiro 
Gomes - Biblioteca/Macaé
Ygor Linhares Bezerra de 
Oliveira - NEPP - DH
Andreia Carvalho de Souza 
- IPPMG

CEG
Leonardo Iranio Amaro - 
Falc. de Direito
Tatiana D'almeida 
Rodrigues - Escola de 
Musica
Josiane Alcântara - CCJE
Jorge Gentil - Biblioteca 
/CT
Rosi Mary Ferandes da 
Silva - IPUB
Claudia Maria de Carvalho 
- Biblioteca/IMA

CEU

Por um futuro sem o future-se!

É preciso ocupar de forma combativa
os órgãos colegiados da Universidade
(CONSUNI, CEG, CEPEG e CEU)
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O governo federal plane-
ja uma reforma admi-
nistrativa para mexer 

na estabilidade e nos salários. 
Restringem-se direitos, como 
a concessão de insalubridade. 
Anuncia-se o controle de pon-
to como ameaça aos Técnicos-
-Administrativos e não se vê 
uma medida de modernização 
de gestão e respeito ao trabalho 
desenvolvido por nós.

O estrangulamento orçamen-
tário chegou ao limite e não está 
afastada a possibilidade de atra-
so no pagamento dos contratos 
de trabalhadores terceirizados. 

A falta de recursos para o fun-
cionamento agrava a situação da 
política de assistência estudan-
til. A pesquisa nacional agoni-
za; enquanto isso, o Future-se é 
apresentado para chantagear as 
universidades: ou abrem mão da 
autonomia e rendem-se aos in-
teresses do mercado, ou padece-
rão de condições miseráveis pelo 
próximo período. 

A paralisação de atividades 
avizinha-se como realidade. 

A UFRJ, mais do que nunca, 
precisa de unidade interna de 
seu corpo social. Com Unidade e 
Autonomia vamos resistir e en-
frentar os ataques à universida-
de e ao serviço público. 

Somos a Chapa Uni-
dade e Autonomia – 
TAEs pela UFRJ que submete 
seus nomes para a escolha dos repre-
sentantes aos Colegiados Superiores 
da nossa Universidade: Conselho Uni-
versitário (CONSUNI); Conselho de En-
sino de Graduação (CEG); Conselho de 
Ensino para Graduados (CEPG) e Con-

selho de Extensão Universitária (CEU).
O país e nossa Universidade 

enfrentam a tentativa do go-
verno federal de impor ao povo 
brasileiro uma agenda ultrali-
beral onde preveem-se a desre-
gulamentação de direitos dos 
trabalhadores, a precarização 
das relações de trabalho, a pri-
vatização em larga escala e o 
aprofundamento da pobreza e 
da miséria.

 O quadro na UFRJ é dramá-
tico. O orçamento de 2019 equi-
valeu ao orçamento do ano de 
2011, é como se tivéssemos anda-
do uma década para trás. A Pro-
posta de Lei Orçamentária Anu-
al, na prática, repetirá 2019, fora 
os cortes e contingenciamentos. 
O bloqueio e a restrição do orça-
mento implodem qualquer pla-
nejamento e promovem a desor-
ganização na gestão de contratos 
e serviços.

O recente Decreto 9725, de 
12 de março de 2019, extinguiu 
cargos em comissão e funções 
de confiança, notadamente de 
menores valores, num eviden-
te ataque à AUTONOMIA UNI-
VERSITÁRIA e aos colegas que 
desempenhavam suas funções, 
exonerando e dispensando das 
atividades centenas de servido-
res, promovendo a desestrutu-
ração interna nos serviços e na 
organicidade de Unidades e De-
canias.

Esse é o resultado de uma 
política econômica que pro-
move a estagnação, com arre-
cadação pífia, quase nenhum 
crescimento para o próximo 
ano, combinado com o absurdo 
teto de gastos, estabelecido pela 
Emenda Constitucional 95.

Unidade e 
Autonomia, 
TAEs pela UFRJ

Esse cenário exige a cons-
trução de um amplo conjunto 
de forças, reconhecidas por seu 
compromisso com a defesa da 
Universidade Pública, Gratuita 
e de Qualidade, para defender 
as conquistas dos trabalhado-
res e resistir aos ataques do go-
verno.

Será essencial que a UFRJ es-
teja UNIDA para se erguer, com 
determinação, a fim de reverter 
o cenário que se avizinha e as-
sombra. Destacamos e reivindi-
camos o papel de vanguarda da 
categoria dos Técnicos-Admi-
nistrativos, por sua tradição de 
luta, de enfrentamento e da de-
fesa intransigente da UFRJ.

Nos apresentamos à catego-
ria como uma chapa composta 
de servidoras e servidores, co-
legas do fazer diário de nosso 
trabalho, oferecendo uma al-
ternativa consequente, respon-
sável, qualificada e pautada 
na AUTONOMIA de suas ações, 
combinada com uma ampla 
UNIDADE para enfrentar a 
onda ultraliberal e autoritária 
que quer arrastar nossas con-
quistas e direitos, reafirmando, 
sem hesitação, os princípios 
que sempre nortearam os TAEs 
em quase um século de história.

É inimaginável que cami-
nhemos para a celebração do 
centenário da UFRJ com a pos-
sibilidade de estarmos com as 
portas fechadas, sem bolsas, 
sem serviços, sem direitos, sem 
salários e sem funcionamento.

Vamos resistir 
e enfrentar! 
Vote chapa 2 - 
Unidade e 
Autonomia – TAEs 
pela UFRJ para a 
representação 
nos Colegiados 
Superiores.

Chapa “Unidade 
e Autonomia”

Consuni (Conselho Universitário) – 
Titulares: Charles Freitas de Oliveira (CCS), 
Vânia Godinho (CLA), Joana de Angelis 
(IBqM), Ana Célia da Silva (HUCFF) e Ro-
berto Gambine (IDT). Suplentes: Jaciara 
Roberta Barbosa (Coppe), Zui Clemente 
(Coppe), Elionora Baptista (HUCFF), Carlos 
da Luz (DAE), Rodrigo Andrade (Hesfa).

CEG (Conselho de Ensino de Gradua-
ção) – Titulares: João Sérgio dos Santos 
(NCE), Luiz Felipe Cavalcanti (EEFD), Rita de 
Cássia Gomes (PR-7). Suplentes: Damires 
França (IFCS), Rodrigo da Silva Sá Freire 
(Macaé), Marcela de Castro (Reitoria).

CEPG (Conselho de Ensino para 
Graduados) – Titular: Henrique Oli-
veira (Faculdade de Medicina) Suplente: 
Simone Silva (Nubea).

CEU (Conselho de Extensão Univer-
sitária) – Titulares: Cleide Lima (Coppe) 
e Rejane Gadelha (CLA/LIpE/Nides). Su-
plentes: Danielle São Bento (IFCS) e Marta 
Batista (Nides).



EDIÇÃO No 1317 – 4 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br4Jornal do SintufrjENCARTE ELEIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO NOS COLEGIADOS SUPERIORES

LOCAIS DE VOTAÇÃO

SEÇÃO LOCALIZAÇÃO DA URNA UNIDADES

ADM 1 Hall da Reitoria

PR-4 / Atendimento aos aposentados

Gabinete do Reitor

Gabinetes Pró-Reitores

Procuradoria Geral

Secretaria dos Órgãos Colegiados

Auditoria Interna

Coordenação de Rel. Inst. (CORIN)

Ouvidoria da UFRJ

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação

DGDI

Decania do CLA

Central de Atendimento de Pessoal – PR-4

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Escola de Belas Artes

ADM 2 Parque Tecnológico

PR-1

PR-2 

PR-3

PR-4

PR-6

Divisão de Coordenação, Execução e Pesquisa

Divisão de Ensino da Pós-Graduação

Divisão de Pesquisa

Agência UFRJ de Inovação 

Superintendência Geral para Graduados e Pesquisa 

Divisão de Divulgação e Intercâmbio Divisão de Acompanhamen-
to Financeiro

Superest

Assessoria Especial de Políticas Estudantis

Gabinete da Superest

Superintendência Geral de Graduação e Corpo Discente

Divisão de Ensino

Divisão de Diplomas

Divisão de Assistência ao Estudante

Divisão de Integração Acadêmica

Coordenação de Acesso aos Cursos de Graduação

Superintendência Geral de Graduação e Corpo Discente

CEG

DRE

Superintendência Geral de Administração e Finanças

Superintendência Geral de Planejamento e Desenvolvimento

Divisão de Orçamento, Planejamento e Gestão

Divisão de Gestão Orçamentária

Divisão de Gestão Patrimonial

Divisão Gestão Tecnologia da Informação

Superintendência de Governança

Gabinete da PR-6

Protocolo da PR-4; PR-3 e PR-6

Seção de Processos de Capacitação

Seção de Avaliação de Desempenho

Subcoordenação de Formação Profissional

Gabinete da PR-4

Superintendência de Pessoal 

Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação

Subcoordenação de Demandas Judiciais

ADM 3 CPST

CPST

Almoxarifado Central

Divisão Gráfica

Pós Graduação EBA

Divisão de  Transportes

ADM 4 DIUC\Prefeitura

Instituto de Estudos de Saúde Coletiva

Gabinete PR-5

Superintendência Geral de Extensão

Divisão de Atividades Gerenciais

Divisão de Cultura

Divisão de Integração Universidade Comunidade

Divisão de Educação

Divisão de Eventos/SG-5

Divisão de Saúde do Estudante – Superest

Prefeitura Universitária

Gabinete

Escritório Técnico da Universidade

Coordenação Técnica de Obras

Coordenação de Projetos

Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados

Coordenação de Planejamento e Controle

Divisão de Atividades Gerenciais

Prefeitura Universitária

Coordenação Administrativa

Assessoria de RH

Assessoria de Projetos

Coordenação de Planejamento e Administração

Coordenação de Empreendimentos Estratégicos

Divisão de Tráfego Urbano

Coordenação de Infraestrutura Urbana

Coordenação de Operações Urbanas e Ambiente

Coordenação de Segurança - DISEG

CCMN 1 Hall do bloco A do CT

Comissão Permanente de Pessoal Docente

Instituto de Geociências

Decania do CCMN

NCE

Instituto de Matemática

Instituto de Física

LADETEC

Instituto de Química

CCMN 2 Valongo Observatório do Valongo

CLA 1 Escola de Música Escola de Música

CLA 2 Faculdade de Letras
Faculdade de Letras

IPPUR

EBA

CFCH 1 Hall do CFCH

Decania do CFCH

NEPP-DH

Prefeitura Universitária PV

Sub-Prefeitura dos Campi Externos 

Coordena;áo de Centro Praia Vermelha

Instituto de Psicologia

CFCH 2 Hall do IFCS/IH IFCS/IH

CFCH 3 Escola de Comunicação
Faculdade de Educação

Escola de Comunicação

Escola de Serviço Social

CFCH 4 CAp Colégio de Aplicação

CCJE 1 Instituto de Economia

Decania do CCJE

Instituto de Economia

FACC

SiBi

CCJE 2 Faculdade de Direito Faculdade de Direito

CCJE 3 COPPEAD COPPEAD

CCS 1 Bloco K do CCS

Farmácia Universitária

Decania do CCS

Instituto de Nutrição

Divisão de Residências Estudantis

Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Ass. Com.

Faculdade de Farmácia CENABIO

Alojamento Estudantil

Instituto de Bioquímica Médica

Instituto de Ciências Biomédicas

Instituto de Microbiologia

Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho

Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais

CCS 2 Bloco A do CCS
NUTES

Instituto de Biologia

CCS 3 Fac. de Odontologia Faculdade de Odontologia

CCS 4 Esc. de Enfermagem
HESFA

Escola de Enfermagem Anna Nery

CCS 5 Inst. de Ginecologia Instituto de Ginecologia

CCS 6 Inst. de Neurologia
Instituto de Neurologia

Instituto de Psiquiatria

CCS 7 IPPMG
Escola de Educação Infantil

IPPMG

CCS 8 EEFD EEFD

CCS 9 Maternidade Escola Maternidade Escola

CCS 10 Subsolo do HU

Faculdade de Medicina

Instituto do Coração

Instituto de Doenças do Tórax

Coordenação de Atividades Educacionais 

Coordenação de Processamento de Dados 

Divisão Médica

Divisão de Saúde da Comunidade 

Divisão Recursos Humanos 

Divisão de Apoio Assistencial 

Divisão de Atividades Gerenciais 

Divisão de Engenharia

Divisão de Enfermagem

Divisão de Finanças

   CCS 11 Polo Ajuda

Polo Ajuda / Macaé

Subprefeitura do Campus

NUPEM

Direção Geral do Campus

Setor de Pessoal

Setor de Administração

CEG

CT 1 Hall do bloco A do CT

Escola Politécnica

Decania do CT

Escola Politécnica Gabinete da PR-4

Superintendência de Pessoal 

Subcoordenação de Dimensionamento e Alocação 

Subcoordenação de Demandas Judiciais

CT 2 Bloco E do CT

Escola de Química

COPPE

NIDES

DAE

CT 3 IMA Instituto de Macromoléculas

FCC 1 Sede FCC – Flamengo FCC

FCC 2 Museu Nacional e Horto Museu Nacional

FCC 3 Casa da Ciência Casa da Ciência e Editora UFRJ

EXTRA Comissão Eleitoral
Campus de Xerém 

Setor de Pessoal

Setor de Administração

Hora do Voto O horário de votação é das 9h às 16h, sendo que nas unidades com atividades 
noturnas e atividades 24 horas haverá horário especial. Veja os locais de votação:

A composição dos órgãos colegiados se dá da seguinte forma: cinco conselheiros para o Conselho Universitário 
(Consuni); três para o Conselho de Ensino de Graduação (CEG); um para o Conselho de Ensino para Graduados 
(Cpeg); e dois para o Conselho de Extensão Universitária (CEU). Cada efetivo terá seus respectivos suplentes.
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