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A SERVIÇO DA CATEGORIA

PACOTE DO GOVERNO ATACA SERVIDORES

Lula Livre 
sacode o 
BRASIL

VITÓRIA DA  DEMOCRACIA

Página 3

A liberdade de Lula não é da es-
querda. É a vitória da democracia 
contra a opressão, a cumplicida-
de e o silêncio dos submissos. Na 
era sombria do bolsonarismo, é o 
fato mais substantivo para as for-
ças alinhadas contra a barbárie e 
a favor de um Brasil com justiça e 
igualdade. 

Sua libertação tem o efeito 
imediato de abrir um ciclo de es-
peranças e recolocar a luta contra 
o governo Bolsonaro e o seu pro-
grama de extermínio de direitos 
num novo patamar.

Lula Livre fortalece a ideia de 

trabalhadores com direitos e esti-
mula o ímpeto contra a violência 
cotidiana dos poderosos. Lula sai 
da prisão como o personagem 
central da política brasileira. Sai 
engrandecido do cárcere político 
pela dignidade com a qual enfren-
tou a prova dos quase 600 dias 
preso de forma injusta.

 “Depois que eu fui preso, 
depois que eles roubaram do 
Haddad, o Brasil não melhorou, 
o Brasil piorou. O povo está pas-
sando mais fome, o povo está de-
sempregado, o povo não tem mais 
trabalho com carteira assinada”, 

disse, no discurso de Curitiba nesta 
histórica sexta-feira, 8 de novem-
bro. E anunciou sua disposição de 
rodar o país para defender a sobe-
rania do Brasil.

Lula volta à cena nesse cená-
rio inadiável de enfrentamento do 
programa de morte de Bolsonaro e 
que exigirá dos movimentos muita 
capacidade de mobilização. 

E para fortalecer a defesa dos 
serviços públicos de qualidade, as 
políticas públicas voltadas para a 
maioria da população, os direitos 
sociais, a soberania nacional e a 
democracia, Lula Livre!

Foto: Internet
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DOIS PONTOS 

Cida Oliveira, companheira 
trabalhadora do Sintufrj, 
participará, no domingo, 
24 de novembro, do Salão 
Carioca do Livro, quando 
apresentará sua produção 
literária e um recital de 
poesias, junto com outros 
escritores. Local: na Esqui-
na do Escritor (haverá um 
mapa na entrada orien-
tando onde encontrar), no 
Campo de Santana, das 
12h às 13h.

20 de novembro é Dia da Consciência Negra
Sintufrj promoverá Roda de Conversa e lançará a revista Raça, na terça-feira, 19, às 10h, nas escadarias do CCS

O Dia da Consciência 
Negra homenageia 
Zumbi, líder do Qui-

lombo dos Palmares que 
morreu em 20 de novem-
bro de 1695 lutando pelos 
direitos do seu povo. Hoje, 
as desigualdades raciais 
persistem: trabalhadores 
negros enfrentam mais 
dificuldade de encontrar 
emprego, mesmo quando 
possuem a mesma quali-
ficação que trabalhadores 
brancos. Quando traba-
lham, recebem até 31% 
menos, segundo a Sínte-
se de Indicadores Sociais 
(SIS), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), divulgada no início 
de novembro. Portanto, é 
mais que necessário refletir 
e destacar a luta pelo com-
bate ao racismo e pela su-
peração de desigualdades.

Roda de Conversa 
Com o tema “O negro na 
universidade”, a Roda de 
Conversa, promovida pelo 
Sintufrj, será realizada na 
terça-feira, 19, às 10h, nas 
escadarias do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), 
na Cidade Universitária. O 
evento marcará a passa-
gem do Dia da Consciência 
Negra, data celebrada em 
20 de novembro, e conta-
rá com a participação de 
Denise Góes (UFRJ), Elaine 
Monteiro (UNE), Rosana 
Fernandes (CUT) e Wes-
crey Pereira (Iesp/Uerj).

Sintufrj lança Raça  
Na Roda de Conversa, a dire-
ção sindical lançará a revista 
Raça, uma produção do 
Departamento de Comuni-
cação (Decos) da entidade 
que retrata as iniciativas da 

Gestão Ressignificar (2017 a 
2020) para a promoção da 
cultura negra na UFRJ.

“A publicação relatará 
também os anos de luta do 
movimento negro até a efe-

• Os pedidos de aposentadoria ou de abono de per-
manência para os trabalhadores que já cumprem as 
regras da legislação atual podem ser protocolados a 
qualquer tempo, mesmo após a vigência da PEC 6/19 
(da reforma da Previdência);

• As regras da PEC 6/19 só entrarão em vigor após 90 
dias de sua promulgação, portanto, quem completar 
alguma das regras atuais até lá poderá encaminhar ao 
Departamento de Pessoal da sua unidade o pedido 
de aposentadoria ou de abono de permanência;

• Os Departamentos de Pessoal devem recepcionar 
os pedidos de aposentadoria ou de abono de perma-
nência normalmente, e as regras que estão em vigor 
são aquelas das Emendas 41/03, 47/05 e 70/12. 

Informes JurídIcos 

PEC 6/19 só valerá após 90 
dias de sua promulgação
O Departamento Jurídico do Sintufrj esclarece que

Em breve, a nova plataforma do Sintufrj que irá organizar o cadastro dos sindicaliza-
dos na entidade entrará em funcionamento. O objetivo é aprimorar a nossa comu-
nicação com toda a categoria e imprimir mais agilidade no atendimento das deman-
das das companheiras e companheiros. O recadastramento pode ser feito na sede, 
nas subsedes do Sindicato e pelo site: www.sintufrj.org.br.   

Atenção, vem aí o recadastramento!

tivação das políticas afirma-
tivas que regulamentaram 
as cotas raciais”, acrescenta 
Noemi de Andrade, coorde-
nadora de Esporte e Lazer 
do Sintufrj. “E, como a luta 

por igualdade ainda está 
longe de terminar, falamos 
também na revista dos de-
safios sobre os quais deve-
mos nos debruçar no futu-
ro”, pontuou  a dirigente. 

Um luxo de mulher 
Cida é pós-graduada em 

Língua Portuguesa e tem 
três livros publicados e lan-
çados em bienais: Romance 
(2010); Poesias e Home-
nagens (2011) e Contos 
(2013). Este ano, ela partici-
pou da Primeira Antologia: 
Toda Prosa, Todo Verso e foi 
também selecionada para 
publicar na antologia Poesia 
Libertadora – Prêmio Ab-
surtos de Poesia, o poema 
“Ápice do Prazer”. 

ZUMBI e Danda Palmares são os símbolos da luta contra o racismo e a exploração

Ilustração: Internet

Foto: Divulgação
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Incapaz de criar projetos de 
desenvolvimento econô-
mico com justiça e inclusão 
social e geração de emprego 
decente, o governo de Jair 
Bolsonaro (PSL) entregou na 
terça-feira (5) ao Congresso 
Naciona um enorme pacote 
propondo mais arrocho e 
retirada de direitos sociais e 
trabalhistas. 

Mais uma vez, o gover-
no ataca fortemente os 
servidores públicos e abre 
uma brecha para estados 
e municípios manipularem 
os recursos destinados à 
saúde e à educação.

O pacote de Bolsona-
ro, chamado de Plano Mais 
Brasil, é composto por 
três Propostas de Emenda 
à Constituição (PECs) – a 
Emergencial, a de Fundos 
Públicos e a do Pacto Fede-
rativo.

As propostas articuladas 
criam gatilhos que impe-
dem a União, estados e mu-
nicípios de fazerem novos 
investimentos, autoriza a 
redução de jornadas e salá-
rios de servidores públicos 
e acaba com o aumento de 
benefícios sociais com base 
na inflação.  

Para o presidente da 
CUT, Sérgio Nobre, o enor-
me pacote de medidas 
apresentado por Bolsonaro 
e seu ministro da Economia, 
o banqueiro Paulo Guedes, 
atirando para todos os la-
dos, especialmente con-
tra os servidores e os mais 
pobres, mostra, mais uma 
vez, que este governo não 
tem propostas para aque-
cer a economia, que está 
patinando há meses. Além 
disso, diz, o governo ignora 
que medidas como essas 
deram errado em vários lu-
gares do mundo. O Chile é 
um exemplo disso.  

Medidas devastadoras, 
segundo Pochmann

Itens de cada PEC

PECs do governo reduzem 
salários dos servidores

Na PEC do Pacto Federativo 
constam, entre outras medidas, 
os "três Ds": desobrigar (o paga-
mento de salários para o funcio-
nalismo), desindexar (benefícios 
sociais deixarão de ser reajusta-
dos pela inflação) e desvincular 
(retirar os gastos mínimos com 
saúde e educação). Neste últi-
mo caso, o gestor vai administrar 
conjuntamente esses limites, ou 
seja, poderá compensar um gas-
to de uma área na outra.

Já a PEC dos Fundos Públicos 
permite ao governo utilizar R$ 220 
bilhões retidos em 281 fundos 
para pagamento da dívida pública, 
além de reavaliar, a cada quatro 
anos, os benefícios tributários. No 
âmbito federal, a partir de 2026, 
os benefícios tributários não po-
derão ultrapassar 2% do PIB (se 
estiver acima desse teto, não ha-
verá novas concessões, ampliação 

ou renovação de benefícios).
A PEC Emergencial dá à União, 

estados e municípios o direito de re-
duzir jornadas e salários de servido-
res caso as despesas excedam 95% 
da receita corrente.

Tanto a PEC do Pacto Federa-
tivo quanto a da PEC Emergencial 
têm mecanismos automáticos de 
ajustes que proíbem a promoção 
de funcionário público, mesmo que 
ele tenha direito. A exceção é feita, 
como sempre, para algumas catego-
rias mais alinhadas com o governo, 
como o Judiciário, membros do Mi-
nistério Público, militares e policiais.

Além de não ter mais promoções, 
os servidores não terão reajustes e 
podem ter redução de 25% da jor-
nada com adequação dos salários. 
Estados e municípios não poderão 
realizar reestruturação de carrei-
ra dos servidores, fazer concurso e 
criar verbas indenizatórias.

Foto: Internet

O MILICIANO E O 
BANQUEIRO. Servidores 
na alça de mira

CONTEÚDO ORIGINAL EXTRAÍDO DO SITE DA CUT

O que parece ser uma medida neces-
sária para não estourar as contas do 
governo, na verdade demonstra a in-
capacidade de Bolsonaro e Guedes 
em promover a retomada do cresci-
mento, acredita o economista Marcio 
Pochmann.

Segundo ele, dois terços dos servi-
dores públicos estão concentrados em 
segurança pública, educação e seguri-
dade social, que inclui saúde e assis-
tencial social.

“Essas áreas têm investimentos 
fixos de acordo com a Constituição. 
Como a PEC Emergencial abre a possi-
bilidade de reduzir os gastos com ser-
vidores, haverá um impacto enorme. 
Vai faltar médico no posto de saúde, 
policiais nas ruas e professores em sa-
las de aula”, afirma Pochman, referin-
do-se à redução de jornada e salários.
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A presidente da 
Fiocruz, Nísia Trin-
dade, disse que a 
prevalência do in-
dividualismo como 
tendência das mu-
danças na socieda-
de ameaça as po-
líticas públicas de 
saúde como as co-
nhecemos hoje. Ela 
deu como exem-
plo o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), 
que, segundo ela, 
foi construído com 
base na solidarie-
dade.

Ela fez a afirmação na 
conferência “O Brasil que 
falta: políticas públicas, 
saúde e cidadania”, que 
abriu a V Semana de Saúde 
Coletiva da UFRJ, dia 4 de 
novembro, no Instituto de 
Estudos e Saúde Coletiva 
(Iesc), na Cidade Universi-
tária.

“O SUS se construiu 
com base na solidarieda-
de. Esse é o seu princípio. 

CCS é cinquentenário
Em setembro, uma sessão solene de Conselho de Co-
ordenação do Centro de Ciências da Saúde (CCS) mar-
cou os 50 anos da instituição. Trata-se do maior centro 
da UFRJ, que abriga uma das principais faculdades de 
medicina do país, centenas de laboratórios, pesquisas 
estratégicas na área da saúde. 

O CCS foi criado no dia 4 de setembro de 1969 como 
Centro de Ciências Médicas e aos poucos foi sendo in-
tegrado à Faculdade de Medicina, Escola de Enferma-
gem Anna Nery, Faculdade de Farmácia, Faculdade de 
Odontologia, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, 
Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, Instituto de 
Nutrição Josué de Castro e Instituto de Ciências Biomé-
dicas.

Diagnóstico sombrio
Solidariedade em baixa ameaça políticas públicas de saúde, diz presidente da Fiocruz

Com a crise, houve ruptu-
ras e mudanças, numa es-
cala mundial, e os laços de 
solidariedade se tornaram 
mais desafiadores”, obser-
vou.

“Estamos retrocedendo 
na proposta de uma socie-
dade mais universalista e 
democrática, pois se faz 
imperioso ir na direção 
contrária a esse projeto de 
sociedade inclusiva e soli-
dária”, acrescentou a pre-
sidente de uma das mais 
prestigiosas fundações 
científicas no âmbito da 
saúde pública.

Para ela, o desafio está 
posto: “Estamos diante 
deste desafio, de preservar 
essa solidariedade diante 
de uma sociedade que vem 
sendo pressionada para o 
exercício do individualis-
mo. E de como preservar o 
SUS como um valor funda-
mental”.

Reflexão
Segundo a vice-diretora do 
Iesc, Maria de Lourdes Ca-
valcanti, o objetivo da Se-
mana de Saúde Coletiva foi 
promover a reflexão diante 
da conjuntura e fortalecer 
o papel da universidade 
como instituição de forma-
ção e reflexão.

“O tema desta edição 
da Semana de Saúde Co-

letiva – '30 anos de saúde 
coletiva na UFRJ: saúde, 
democracia e cultura' – é 
muito importante no atual 
contexto do país. O evento 
contribui para nos fortale-
cer, enquanto universida-
de, como polo de políticas 
públicas e laços de solida-
riedade.

O nosso SUS, seus va-
lores de fato, são os laços 
de solidariedade social, e 
esses valores estão fragili-
zados diante do individua-
lismo crescente agregado 
aos valores do neoliberalis-
mo que exacerba esse indi-
vidualismo”, disse ela.

Participaram da mesa 
de abertura o diretor do 
Iesc Antonio José Leal; o 
representante da Comis-
são de 50 anos do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS), 
Antônio José Ledo; a vice-
-decana do CCS, Russolina 
Zingali; e a presidente da 
Abrasco – Associação Bra-
sileira de Saúde Coletiva, 
Gulnar Azevedo.

Evento
A V Semana de Saúde Co-
letiva, realizada entre 4 e 7 
de novembro, comemorou 
também os 30 anos do Iesc 
e os 50 anos do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS). O 
evento buscou o encontro 
entre academia, serviços 

e movimentos sociais em 
saúde com o objetivo de 
integrar a formação de 
sanitaristas em diferentes 
níveis com a comunidade 
externa da UFRJ.

Participaram mais de 
200 pessoas, entre alunos, 
professores, pesquisadores 
e técnicos atuantes e inte-
ressados na área de saúde 
coletiva. O evento contou 
com palestras, minicursos, 
oficinas e mesas-redondas. 
Na quinta-feira, 7, às 16h, a 
compositora e ex-ministra 
da cultura, Ana de Hollan-
da, proferiu a palestra “As 
perspectivas da cultura nos 
dias atuais”. 

Foto: Renan Silva

NÍSIA, DA FIOCRUZ. Uma sociedade individualista ameaça as políticas públicas de saúde
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Foto: Renan Silva

O Seminário de Integração 
dos Servidores Técnico-Admi-
nistrativos em Educação já se 
consolidou no calendário ins-
titucional como uma vitrine 
e um espaço de reflexão da 
produção da UFRJ e de outras 
instituições públicas de ensi-
no do país. 

Na abertura, nesta segun-
da, 11, às 8h30, no auditório 
do Centro Cultural Horácio 
Macedo (Roxinho), haverá 
debate sobre a importância 
da atuação dos servidores 
técnico-administrativos para 
a concretização do ensino, da 
pesquisa e da extensão nas 
universidades.

Participam o vice-reitor 
Carlos Frederico Leão Rocha, 
a pró-reitora de Pessoal, Luzia 
Araújo, a decana do CCMN, 
Cácia Turci, a superintendente 
de Pessoal, Rita Anjos, a coor-
denadora de Políticas de Pes-
soal, Rejane Barros.

O Sintufrj estará represen-
tado na mesa pela coordenado-
ra-geral Neuza Luzia.

Uma exposição de fotos e 
um vídeo que tem como tema 
o trabalho na UFRJ produzidos 

Temas diversos
Entre as comunicações orais que serão apresentadas 
no salão nobre e nas salas do CCMN e pôsteres, en-
contra-se variada produção sobre temas como assédio 
moral e sexual, ampliação da democracia na universi-
dade pública, reorganização dos processos de trabalho 
e jornada. 

“Projeto Universidade para os Trabalhadores do 
Curso Pré-Vestibular ao Preparatório para Mestrado 
e Doutorado” é o título do trabalho apresentado por 
Sandra Maria Bragatto e Carla Danielle Santos São Ben-
to, integrantes do Projeto Universidade para os Traba-
lhadores do Sintufrj.

Há ainda títulos como “O Futuro do Trabalho do 
Técnico-Administração em Educação nas Ifes: Future-
-se ou Retrocesse-se?”, “Percepção sobre Planejamen-
to Estratégico em uma Universidade Federal Brasileira: 
Coordenações de Curso x Membros da Área de Planeja-
mento” ou “A Extensão Universitária como Possibilida-
de para a Formação em Direitos Humanos”.

VII Sintae começa nesta segunda
Sintufrj apresenta vídeo e exposição que têm como tema o trabalho na UFRJ

pelo Sindicato estão na pro-
gramação do evento.

A realização do Sintae é da 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), 
e sua sétima versão, entre 11 
e 14 de novembro, terá o Cen-
tro de Ciências Matemáticas 
e da Natureza (CCMN) como 
endereço.

Desde 2016 o evento é 
aberto a profissionais de ou-
tras Ifes. Karla Simas, coorde-
nadora-geral da comissão or-
ganizadora, informa números 
e propósitos desta edição:

“O Sintae se consolidou 
como um importante fórum 
para o fortalecimento da ca-
tegoria. Ele se incorporou ao 
calendário anual de eventos da 
instituição e é uma importante 
oportunidade para os trabalha-
dores técnico-administrativos 
em educação se integrarem, 
estabelecerem novas parcerias 
e se desenvolverem pela troca 
de experiências, dando visibi-
lidade ao importante trabalho 
que desempenham diariamen-
te”, diz ela.

Além de mapear as produ-
ções profissionais e científicas 
dos técnicos-administrativos, 

o objetivo, segundo os orga-
nizadores, é promover dis-
cussão sobre a atuação e as 
expectativas da categoria. 

Recorde de trabalhos
Esta edição já se configura 
com aquela com o maior nú-
mero de trabalhos aprovados 
e de participação externa. São 
trabalhos de servidores de 18 
instituições, além da anfitriã 
do evento. Entre elas, UFRRJ, 
Uerj, UFF, Cefet e IFRJ e de ou-
tros estados.

A programação, que dura 
quatro dias, inclui apresen-
tação de 163 comunicações 
orais e 54 pôsteres nas cate-
gorias do Ensino, Pesquisa e 
Extensão pública e universi-
tária. 

Os eixos temáticos são 
mais abrangentes: Acessibili-
dade e Inclusão; Arquitetura, 
Urbanismo e Infraestrutura; 
Artes e Cultura (Belas Artes, 
Artes Visuais, Cinema, Produ-
ção, Gestão); Assistência Es-
tudantil; Educação e Ciências 
Sociais; Gestão de Pessoas; 
Meio Ambiente e Sustentabili-
dade; Patrimônio, Orçamento, 

Finanças e Governança; Saú-
de e Qualidade de Vida; Tec-
nologias da Informação e Co-

A FACHADA do salão nobre do CCMN (principal 
cenário do Sintae)  foi transformada em paredes 
de galeria para abrigar a exposição "Retrato do 
Trabalho na UFRJ", produzida pelo Sintufrj.  

municação (Mídias, Sistemas, 
Comunicação Institucional e 
Divulgação Científica). 
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No Instituto de Neuro-
logia Deolindo Couto 
(INDC), o setor de 

Doenças do Neurônio Mo-
tor é referência em produ-
ção acadêmica e de assis-
tência da Esclerose Lateral 
Amiotrófica (Ela). A enfermi-
dade afeta o sistema nervo-
so de forma degenerativa e 
progressiva, levando à para-
lisia motora. 

Semanalmente, o ambu-
latório da unidade atende, 
em média, dois casos no-
vos da doença e realiza dez 
atendimentos de acompa-
nhamento (às terças-feiras), 
inclusive de pacientes de 
outros países. O programa 
é coordenado pelo neurolo-
gista  Claudio Heitor Gress. 

Pioneirismo
A pesquisa sobre a Ela e a 
criação do ambulatório es-
pecial de Doenças do Neu-
rônio Motor (DNM/Ela) 
são iniciativas pioneiras 
no Brasil e começaram no 
INDC em 1978 pelo profes-
sor da Faculdade de Medi-
cina da UFRJ José Mauro 
Braz de Lima. A doença era 
tema de sua tese de mes-
trado em neurologia na 
universidade. 

Nesses 41 anos de es-
tudos e assistência a pa-
cientes, foram produzidos 
numerosos trabalhos aca-
dêmicos sobre a doença 
– os quais foram apresen-
tados em congressos na-
cionais e internacionais, 

INDC é referência no tratamento da Ela 
Há 41 anos a unidade é pioneira na pesquisa da doença e na assistência ao enfermo. A Ela ainda 
não tem cura, mas graças ao INDC a sobrevida do paciente pulou de três para seis anos em média

simpósios e seminários – e 
publicados  diversos arti-
gos. A Ela também é tema 
de teses de doutorado e 
pós-doutorado, dissertação 
de mestrado e de ações de 
extensão. 

“Somos uma referência 
clínica, científica e forma-
dora da Ela por ser o INDC 
um hospital universitário 
público e do Sistema Úni-
co de Saúde. Recebemos 
pacientes de todo o país. 
O que realizamos aqui é 
uma referência nacional e 
internacional”, atesta José 
Mauro. 

Atendimento 
O setor DNM/Ela dá ênfa-
se ao atendimento familiar 
mais humanizado e conta 
com uma equipe terapêu-
tica multidisciplinar para 
minimizar o sofrimento 
dos pacientes. São dois 
enfermeiros, uma nutricio-
nista, uma fonoaudióloga, 
três fisioterapeutas e seis 
residentes. “Essa é a pecu-
liaridade de um hospital de 
uma universidade pública 
federal, que reúne saberes 
e oferece serviços com a 
competência da UFRJ”, re-
sumiu José Mauro. 

A Fiocruz e o Instituto 
de Biofísica Carlos Chagas 
Filho, da UFRJ, são parcei-
ros do INDC nas pesquisas 
sobre a Ela, inclusive em 
trabalhos com instituições 
estrangeiras, informou Clau-
dio Heitor. “O programa é 

robusto e já não é só do Ins-
tituto de Neurologia”, desta-
cou o coordenador. 

Efeitos na vida 
das pessoas
“A sobrevida de quem tem 
a doença melhorou desde 
que esse ambulatório pas-
sou a existir, há 40 anos”, 
disse Claudio Heitor. Ele 
estima ter aumentado de 
três a quatro anos em mé-
dia para até seis anos o 
tempo de vida do paciente, 
e isso deve-se ao multipro-
fissional e ao envolvimento 
da família. A doença, ele 
lembra, é fatal, mas tem 
tratamento que aumenta 
a sobrevida. “A gente não 
desiste do paciente e não é 

na fanática busca por cura. 
É um valor não tangível, 
e isso tem importância”, 
pondera José Mauro. 

Nós e Ela é o título do 
livro que está sendo es-
crito por José Mauro, pela 
ex-coordenadora do Pro-
grama, Marli Pernes, que, 
assim como ele, mesmo 
aposentada continua tra-
balhando na pesquisa do 
Ela, no INDC, e pelo atu-
al coordenador Claudio 
Heitor, sobre os 41 anos 
de trabalho “sui generis e 
pioneiro”. 

O Dia 29 – Por influên-
cia do INDC, a Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) insti-
tuiu o dia 29 de novembro 

como o Dia Estadual de 
Atenção e Cuidados da Ela 
– nesse dia, nasceu o neu-
rologista francês Jean-Mar-
tin Charcot, que descreveu 
a doença. 

JOSÉ MAURO, a origem do programa, e o atual coordenador, Claudio Heitor Gress

MARLI, ex-coordenadora
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“A diversidade 
finalmente apareceu por 
aqui. Eu que sou servidora 
há 30 anos posso dizer que, 
quando entrei na UFRJ, o 
quadro era bem pior. Hoje 
percebemos a diversidade 
nos espaços da universida-
de. O negro está dentro da 
UFRJ, embora não na pro-
porção que a gente queria. 
Mas está. A cor da UFRJ 
está mudando, lentamen-
te, mas está mudando”.

Essa constatação é da 
técnica-administrativa, co-
ordenadora da Comissão 
de Heteroidentificação da 
UFRJ e militante do Mo-
vimento Negro Unificado 
(MNU), Denise Góes. Ela 
foi a entrevistada da sema-
na do programa Sintufrj Li-
nha Direta, que é transmi-
tido ao vivo pelo Facebook 
do Sindicato, às segundas-
-feiras, à tarde. Veja alguns 
trechos da entrevista: 

O que faz a Comissão 
de Heteroidentificação e 
por que ela surgiu? 

Denise: É preciso dividir 
o processo de heteroiden-
tificação em dois momen-
tos: O primeiro, é a apu-
ração das fraudes, cujas  
denúncias chegaram atra-
vés da Ouvidoria e da De-
fensoria Pública. Pessoas 
entraram na universidade 
indevidamente pela lei de 
cotas. A UFRJ foi talvez a úl-
tima instituição de ensino a 
fazer a heteroidentificação. 
As pessoas se autodeclara-
vam e não havia checagem. 
São mais de 230 casos que 
estão sendo investigados e, 
brevemente, enviaremos 
os relatórios para a Procu-
radoria da UFRJ para que 
providências sejam toma-
das. 

O segundo momento é 
a Comissão de Heteroiden-
tificação que vai ser forma-
da para atuar no processo 
de seleção dos candidatos 
aos cursos de graduação, 
na modalidade de cotas, 

A UFRJ depois das cotas

“Universidade 
deve ser 
reflexo da 
sociedade 
diversa que a 
gente vive”

no próximo ano. É uma co-
missão paritária, composta 
por técnicos-administrati-
vos, alunos e professores, 
e os que vão integrá-la es-
tão fazendo um curso de 
capacitação para aferirem 
os autodeclarados. Com 
isso, a gente pensa que o 
número de fraudes vai ser 
bem menor.  

Em  que etapa está o 
trabalho da comissão que 
apura as fraudes? 

Denise: Nós temos 72 
relatórios para fechar de 
alunos não aptos para en-
viar à PR-1 (Pró-Reitoria 
de Graduação) ou para a 
Procuradoria diretamente. 
Estamos instalados na PR-
1, que,   diferentemente de 
anos anteriores, se posicio-
nou e está fazendo valer 
de verdade a parceria com 
a comissão. Eu acho que 
a Administração Central 
tem que ser parceira dessa 
discussão, tem que entrar 
positivamente para que a 
gente possa ter resultados. 
Se a universidade se cala, 
se omite, como aconteceu 
durante todos esses anos, 
a gente não consegue efe-
tivamente ir para lugar ne-
nhum.

O que vai acontecer 
com as pessoas que serão 
identificadas em situação 
de irregularidade? Já se 
formaram? Estão se for-
mando? 

Denise: Existem pes-
soas que já estão há bas-
tante tempo na UFRJ, 
porque a universidade 
demorou muito para se 
posicionar. Algumas são 
de 2011, 2012, e já se for-
maram ou estão em final 
de curso. Mas há também 
quem esteja no meio da 
graduação. 

A Comissão de Hete-
roidentificação considera 
apta ou não apta, e agora 
vai existir uma comissão 
executiva que passará pelo 
CEG (Conselho de Ensino e 
Graduação). Porque, quan-
do se trata de aluno, o CEG 
tem de se posicionar.  

É o colegiado que irá 
definir o que acontecerá 
com essas pessoas? 

Denise: É de lei na UFRJ 
que tudo deva passar pe-
los colegiados, neste caso 
o CEG, que tem os olhos 
voltados para as atividades 
acadêmicas. A comissão 
propõe algumas medidas 
que serão chanceladas 
ou não pelo CEG. Semana 
passada postamos o edital, 
e nele já consta a heteroi-
dentificação. Isso é bom, 
porque os alunos já sabe-
rão de antemão que se au-
todeclarar negro significa 
estar propenso a passar 
por uma banca, que não 
tem nada de tribunal ra-
cial, é simplesmente para 
heteroidentificar se o que 
foi dito é verdade ou não. 

Quem está fazendo 
o Enem passará por isso 
caso venha para a UFRJ?

Denise: Sim, o edital já 
está bem explícito: existirá 
uma comissão de heteroi-
dentificação. Então, para 
os autodeclarados pretos, 
pardos e indígenas, haverá 
um tratamento todo espe-
cial. 

A ÍNTEGRA DA 
ENTREVISTA ESTÁ 

DISPONÍVEL EM VÍDEO NO 
SITE E NO CANAL DO YOU-

TUBE DO SINDICATO

Foto: Renan Silva
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Fechou a segunda rodada 
da Copa Sintufrj na categoria 
acima de 45 anos. A Prefeitura 
lidera com 6 pontos. Educação 
Física está em segundo lugar 
e HU em terceiro. O time do 
CCS está em quarto lugar, não 
pontuou. O artilheiro é Wan-
derlei Guimarães, da Educa-
ção Física, com dois gols.

Já na categoria abaixo de 
45 anos, ao final da primeira 
rodada, a Vila Residencial lide-
ra com 3 pontos. ETU está em 
segundo lugar e CCS em ter-
ceiro. A Educação Física está 
em quarto lugar, sem vencer 
nenhuma partida. O artilheiro 
é Cláudio Márcio, da Vila Resi-
dencial, com dois gols. 

A segunda rodada desta 
categoria foi aberta na sexta-
-feira, 8 de novembro. ETU e 
Educação Física entraram em 
campo com disposição. O jogo 
se deu na esteira da notícia da 
libertação do ex-presidente 
Lula. E na comemoração de 
um dos gols, Renato Sarti, jo-
gador da Educação Física, fez 
o símbolo de Lula e gritou Lu-
laLivre! Placar final: Educação 
Física 5 x 0 ETU.

O encerramento da Copa 
Sintufrj está programado para 
o início de dezembro. Os jogos 
são às quartas e sextas-feiras, 
no campo da Prefeitura, sem-
pre às 16 horas.

PU venceu CCS na Copa 
Sintufrj
No jogo de quarta-feira, 6, a 
equipe da Prefeitura Universitá-
ria derrotou o CCS por 2 a 0, na 
categoria acima de 45 anos. 
Os gols foram marcados por 
Lindberg e Luis Carlos. 

Jogos
Na próxima quarta-feira, 
13 de novembro, entram 
em campo Educação Física 
e CCS, na categoria acima 
de 45 anos.

Time da Prefeitura lidera
grupo acima de 45 anos
Torneio esquenta com a performance dos times de maior rendimento despontando na classificação

1 - Goleiro do ETU salva 
mais uma vez a equipe da 
artilharia adversária

2 - Na quarta-feira, 
6, Prefeitura e CCS se 
enfrentaram

3 - Um dos dois gols 
assinalados pela Prefeitura 
Universitária, que derrotou 
CCS por 2 a 0

LULA LIVRE. Renato Sarti, da 
Educação Física, comemora o seu 
gol, festejando a libertação de 
Lula. Vitória da democracia.

1

2 3
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A SERVIÇO DA CATEGORIA

E N C A R T E

ELEIÇÃO 
PARA REPRESENTAÇÃO 

NOS COLEGIADOS 
SUPERIORES

Dias 12, 13 e 14 de novembro 
Veja os programas das duas chapas inscritas
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Elas não só reforçam, 
como sistematizam o 
discurso de que os 
trabalhadores, 
especialmente os servidores 

públicos, são os 
responsáveis pela crise e, 
portanto, são estes que 
devem pagar por ela.

Para fazer frente a tudo 
isso, os técnico-

administrativos precisam 
não só se fazer representar 
nos órgão colegiados da 
Universidade (CONSUNI, 
CEG, CEPEG e CEU), mas 
é necessário que essa 
representação seja 
qualificada e aguerrida. 

As Propostas de 
Emenda à Constituição 
(PECs) apresentadas essa 
semana são mais uma 
iniciativa agressiva da 
política neoliberal tocada 
também por Guedes, Maia e 
Alcolumbre, medidas 
semelhantes às que 
sufocaram o povo chileno, 
que hoje se insurge.

Apoiado mais uma vez 
numa retórica 
pseudopositiva ("reforma", 
"corte de gastos", 
"desenvolvimento" etc.) o 
governo Bolsonaro 
aprofunda violentamente os 
ataques à classe 
trabalhadora.

Essa semana mesmo a 
comunidade acadêmica se 
viu surpreendida com o 
anúncio da “parceria” da 
UFRJ com a Prefeitura de 
Marcelo Crivella sem que 
tenha havido qualquer 
debate, ignorando qualquer 
possibilidade de 
participação dos servidores 
nesse tema. 

Ÿ Contra a EBSERH na 
UFRJ!

Ÿ Pelas 30 horas para 
todos!

Uma das propostas 
prevê a suspensão, por dois 
anos, da progressão e 
promoção de servidores e 
funcionários públicos, bem 
como prevê a vedação de 
aumento do valor de 
benefícios de cunho 
indenizatórios destinados a 
agentes públicos e seus 
dependentes. 

Isso tudo dias após a 
aprovação da mais nefasta 
reforma previdenciária, que 
castiga sobretudo os mais 
pobres, e dias antes de 
apresentar a reforma 
administrativa, uma medida 
que, entre outras coisas, 
deve acabar com a 
estabilidade no serviço 

público. 

Não por menos temos 
nos proposto a atuar de 
forma independente se 
negando a ser linha auxiliar 
da reitoria. Os órgãos 
colegiados da UFRJ são 
espaços importante onde os 
trabalhadores podem dizer 
de forma direta quais suas 
posições sobre os diversos 
temas que lhes interessam.

A posição da chapa 
“Manifeste-se UFRJ” pode 
ser resumida nos seguintes 
pontos:

Ÿ Barrar o “Future-se!”

Ÿ Pela regulamentação dos 
técnico-administrativos 
nos projetos de pesquisa 
e extensão!

Ÿ Para que os 
aposentados tenham 
direito a votar nas 
eleições para reitor! 

Ÿ Pela organização da CIS!

Ÿ Contra o ponto 
eletrônico! Basta de 
assédio moral e sexual 
na UFRJ!

Ÿ Pela organização das 
comissões de saúde do 
trabalhador!

Enquanto isso na UFRJ 
vemos se desenhar uma 
reitoria subserviente ao 
governo. Além de tocar o 
“Viva UFRJ”, um projeto que 
na prática é a privatização 
das dependências do 
campus da Praia Vermelha, 
encaminha a implantação do 
ponto eletrônico na 
Universidade.

Ÿ Que os conselheiros 
prestem contas do seu 
mandato!

Ÿ Não ao processo de 
privatização na UFRJ!

Por um futuro sem o future-se!

É preciso ocupar de forma combativa
os órgãos colegiados da Universidade
(CONSUNI, CEG, CEPEG e CEU)

GEIZA
IPPMG

GILDA
BIBLIOTECA

CFCH

ESTELA
BIOLOGIA

CCS

CLAUDIA
IMA

ANDREIA
HU

CHICO
BIBLIOTECA CT

ANA CAROLINA
BIBLIOTECA

IFCS/IH

HELENA
BIBLIOTECA IQ

LEONARDO
DIREITO

MANOEL
DISEG
MACAÉ

JOSI
BIBLIOTECA

CCJE

JOSEVAL
BIBLIOTECA IQ

IGOR
NEPP - DH

JORGE
BIBLIOTECA CT

MARIA CRISTINA
BIBLIOTECA

MACAÉ

TATIANA
ESCOLA

DE MÚSICA

VAL
IM

ROSE
IPUB

ROBERTO
HU

MORENO
BARROS

BIBLIOTECA CT

RAQUEL
TV



3EDIÇÃO No 1318 – 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjENCARTEELEIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO NOS COLEGIADOS SUPERIORES

1. Nenhum corte de salário! Não à reforma administrativa do gover-
no federal!
2. Não ao “Future-se”! Em defesa da UFRJ pública, gratuita, de 
qualidade e autônoma! 
3. Não aos cortes orçamentários na UFRJ!
4. Não ao ponto eletrônico!
5. Defesa da carreira e de concursos públicos!
6. Melhoria das condições de trabalho e pagamento dos adicionais 
de insalubridade!
7. Não ao assédio moral! Aprovação de resolução no CONSUNI 
abrangendo a ética nas relações de trabalho e a dignidade dos ser-
vidores e combatendo o assédio moral e outras formas de violência!
 8. Aprovação de resolução do CEG que reconheça os Técnicos como 
Coordenadores de Projetos de Extensão para creditação nos cursos 
de graduação!
9. Revisão do estatuto da UFRJ ampliando a participação dos Técni-
cos nas instâncias colegiadas!
10. Ampliação das ofertas de capacitação e qualificação para os 
Técnicos! 
11. Reconhecimento da carga horária do trabalho desenvolvido na 
graduação, pós-graduação e extensão para capacitação dos técnicos 
administrativos!
12. Reconhecimento institucional e regulamentação da produção 
dos Técnicos no fazer do ensino, da pesquisa e da extensão!
13. Rever a regulamentação dos projetos de extensão reconhecendo 
a participação dos TAEs!

Unidade e Autonomia – TAEs pela UFRJ para 
a representação nos Colegiados Superiores

Vamos juntos! Nos dias 12, 13 e 14 de novembro pedimos seu voto!
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O pleito começa nesta terça-feira, 12, 
e se estende nos dias 13 e 14 de novembro. 

Serão eleitos cinco para o Conselho Universitário (Consuni); três para o Conselho de 
Ensino de Graduação (CEG); um para o Conselho de Ensino para Graduados (Cepg); e 
dois para o Conselho de Extensão Universitária (CEU), e seus respectivos suplentes. 

Começa a eleição para 
os órgãos colegiados 

Duas chapas estão em disputa para representar os 
técnicos-administrativos nos órgãos de decisões da UFRJ.

 
São elas chapa 1 “Manifeste-se: por um futuro sem o Future-se” e chapa 2 “Unidade e Autonomia”.
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