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A SERVIÇO DA CATEGORIA

Na quinta-feira, 13, às 15h, a Oficina de Materiais Feministas para o nosso carnaval, no Espaço 
Cultural do Sintufrj, abre suas portas. Muita purpurina multicolorida no ar. Mais Minerva na página 2   

Este ano, o baile que abrirá a folia momesca dos técnicos-administrativos em educação e dos trabalhadores em 
geral da UFRJ, organizado pelo Sintufrj, será na quarta-feira, 19 de fevereiro, no Espaço Cultural da entidade, 
na Cidade Universitária, a partir das 16h, e o tema é Grito de Carnaval pela Democracia e Autonomia, com a 
participação do nosso bloco Minerva Assanhada e da bateria Fina Batucada, de mestre Rico.  

Grito de Carnaval pela Democracia e Autonomia

Participe e traga seus netos, sobrinhos, filhos. Não esqueça a fantasia. 

ATAQUE AOS SERVIDORES

PROPOSTA DO GOVERNO QUE ESTÁ
NO SENADO VAI CORTAR 25% DO 
SALÁRIO E REDUZIR JORNADA. SÓ A 
NOSSA LUTA PODE EVITAR O CAOS. 
MOBILIZAÇÃO TEM QUE SER GERAL 
RUMO À GREVE DE 18 DE MARÇO...

 Parasita é o governo Bolsonaro!
E mais...

Páginas 2 e 3
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DOIS PONTOS 

ATAQUE AO FUNCIONALISMO

O vice-reitor da UFRJ, Car-
los Frederico Rocha, prevê 
um efeito cascata com gra-
ves consequências caso a 
Proposta de Emenda Cons-
� tucional nº 186, a chama-
da PEC Emergencial, seja 
aprovada pelo Congresso.

Essa proposta do mi-
nistro Paulo Guedes cria 
condições para a redução 
de 25% nos salários de ser-
vidores com redução de 
jornada, caso o ga� lho da 
regra de ouro,* que esta-
belece teto de gastos, não 
seja cumprido.

Carlos Frederico Rocha 
disse que a ameaça está 
� rando o sono dos gesto-
res das universidades fe-
derais. E que a Andifes (a 
ins� tuição que reúne os 
reitores das universidades 
federais) está mobiliza-
da para um debate sobre 
a questão nos próximos 
dias.

No âmbito da UFRJ, in-
formou Carlos Frederico, 
parlamentares federais da 

 Na quarta-feira, 12, o 
bloco da comunidade 
universitária Minerva 
Assanhada faz mais um 
ensaio, e com a parti-
cipação da bateria Fina 
Batucada, de mestre 
Rico, às 16h, no campo 
da Prefeitura Universi-
tária (Fundão). Se você 

Até 2023, estes são os 
representantes dos téc-
nicos-administrativos 
em educação nos ór-
gãos superiores:  

Conselho Universitário
(Consuni)
Efeti vos: Joana Maria 
de Angelis, Ana Célia da 
Silva, Roberto Antonio 
Gambine Moreia, Vania 
Maria Godinho Carlos 
Louvisse e Francisco de 
Paula Araújo. Suplen-
tes: Carlos da Luz Dau-
mas, Charles Freitas de 
Oliveira, Rodrigo Gomes 
Mar� ns Andrade, Zui 
Clemente e Gilda Souza 
de Alvarenga. 

Conselho de Ensino de 
Graduação (CEG)
Efeti vos: Luiz Felipe 
de Oliveira Cavalcan� , 
Rita de Cassia Oliveira 
Gomes e Ana Carolina 
Sade Pereira da Silva. 
Suplentes: Damires dos 
Santos França, Jaciára 
Roberta C. Barbosa e 
Raquel Polydoro de Oli-
veira. 

Conselho de Ensino 
para Graduados (CEPG) 
Efeti vo: Henrique de 
Oliveira Santos de Jesus.
Suplente: João Sérgio 
dos Santos Assis. 

Conselho de Extensão 
Universitária (CEU)
Efeti vos: Cleide de Mo-
rais Lima e Rejane Lúcia 
Loureiro Gadelha. Su-
plentes: Carla Danielle 
dos Santos São Bento 
Pereira e Marta da Silva 
Ba� sta. 

Categoria 
tem novos 
representantes 
nos colegiados

PEC que reduz salário e jornada deixa UFRJ em alerta

tiver algum instrumento, 
leve-o para esquentar 
ainda mais a batucada. 

 O Minerva Assanhada e 
a Fina Batucada também 
participarão, na sexta-fei-
ra, 14, do Grito de Carna-
val do Sisejufe, às 18h30, 
na Cinelândia. 

O samba-enredo “UFRJ: 

cem anos de arte, ciência 
e balbúrdia” tem tudo a 
ver com o contexto polí� -
co em que vivemos, com 
o governo Bolsonaro vol-
tado para a destruição da 
universidade pública.

A inicia� va conjunta do 
Sintufrj, Adufrj e do Fó-
rum de Ciência e Cultura 

para trazer o Minerva As-
sanhada de volta à cena, 
com o apoio da Prefeitu-
ra Universitária, também 
faz parte da agenda de 
mobilização rumo à gre-
ve geral de 18 de março. 
Mas está faltando você 
para animar essa folia 
comba� va e de luta.  

Vice-reitor informa que vai procurar parlamentares da bancada do 
Rio de Janeiro para expor as consequências para a universidade

bancada do Rio de Janeiro 
estão sendo procurados 
para abrir um espaço de 
negociação que neutralize 
o êxito da PEC Emergencial 
que, no momento, está em 
tramitação no Senado.

Segundo o vice-reitor, 
um dos setores que seriam 
mais a� ngidos seria o da 
saúde. Médicos e enfer-
meiros com salários reduzi-
dos teriam jornadas redu-
zidas. “E aí quais seriam as 
consequências disso?”, in-
daga Carlos Frederico, uma 
vez que os atendimentos 
seriam reduzidos.

A situação dos professo-
res em sala de aula é outra 
preocupação do vice-reitor. 
Ele se pergunta como seria 
administrado o cenário de 
menos horas-aula e qual a 
consequência disso para os 
estudantes.

Esse quadro de incerte-
zas começou a se desenhar 
pela forma como a Lei Or-
çamentária foi aprovada. 
Ela determinou a liberação 

de 70% para as despesas 
não discricionárias. Os 30% 
restantes fi cam na depen-
dência da aprovação de 
crédito suplementar pelo 
Congresso – dinheiro para 
pagar salários, aposenta-
dorias e pensões. 

Caso a regra de ouro 
tenha o seu limite ultra-
passado, com a aprovação 
da PEC Emergencial viria a 

redução de salários e jor-
nadas.

* A regra de ouro do 
Orçamento está prevista 
na Cons� tuição Federal e é 
um mecanismo que proíbe 
o governo de fazer dívidas 
para pagar despesas cor-
rentes, como salários, be-
ne� cios de aposentadoria, 
contas de luz e outros cus-
teios da máquina pública.

CARLOS FREDERICO. Tensão diante do cenário futuro

Foto: Renan Silva
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12º Consintufrj: de 1º a 3 de abril

O governo ameaça instalar 
o caos na vida do funcio-
nalismo. O ministro Paulo 
Guedes defendeu a reforma 
administra� va, com cor-
te de salários em até 25% 
e ameaça de demissão de 
servidores, e par� u para o 
ataque: “O hospedeiro está 
morrendo, o cara (servidor) 
virou um parasita”, disse o 
ministro.

O corte de salários e a re-
dução da jornada vão trans-
tornar a vida da universida-
de. Na UFRJ, como afi rmou 
o vice-reitor, Carlos Frede-
rico (veja na página 2), um 
dos setores mais afetados 
será o da saúde. A redução 
de salários e a carga horária 

As medidas em curso 
do governo Bolso-
naro contra os servi-

dores e as ins� tuições pú-
blicas impõem celeridade 
ao movimento sindical na 
organização da luta con-
junta de enfretamento ao 
que vem por aí. Uma das 
tarefas da Câmara neste 
início de ano é priorizar a 
aprovação da “PEC Emer-
gencial”, já anunciou o 
presidente da Casa, Rodri-
go Maia. 

O governo quer mexer 
na Cons� tuição para poder 
reduzir os salários dos tra-
balhadores no serviço pú-
blico que recebem acima 
de três salários mínimos 
em até 25%. Já imagina-
ram o que isso signifi ca no 
orçamento domés� co?! 
Na UFRJ, bem como nas 
demais universidades fe-
derais, a maioria dos téc-
nicos-administra� vos será 
a� ngida. No caso dos do-
centes, a totalidade. 

Organizar, já!
Os atos do governo  contra 
os servidores, as universi-

EDITORIAL

Organizar a defesa dos nossos direitos

HORA DO BASTA: PARASITA É O GOVERNO BOLSONARO!

dades públicas e toda a po-
pulação menos favorecida 
social e economicamente – 
que necessita dos serviços 
públicos – não permitem 
que percamos tempo. Por 
essas razões, os técnicos-
-administra� vos em edu-

cação da nossa base preci-
sam se reunir para pensar, 
juntos, as estratégias de 
lutas para enfrentar essa 
conjuntura de destruição 
em massa de tudo o que 
a classe trabalhadora, do 
serviço público ou privado, 

conquistou a duras penas.   
A realização do 12º 

Congresso do Sintufrj (Con-
sintufrj) é o espaço próprio 
para isso, porque é o fórum 
máximo de deliberações 
da categoria. E deve servir 
como acúmulo de forças 

para a greve da educação 
de 18 de março.  E já tem 
data: será nos dias 1º, 2 e 
3 de abril. O prazo para en-
trega de teses é até as 17h 
do dia 18 de fevereiro. Os 
textos devem ter até 10 mil 
caracteres.  

OCUPAR com luta ruas e praças contra as destruições do governo fascista: essa tem que ser a nossa palavra de ordem

FIGURA ABJETA. Ministro à altura da horda bolsonarista

de médicos e enfermeiros 
provocarão diminuição dos 
atendimentos, impactando a 
vida de milhares de pessoas.

Somente em 2019 o go-
verno gastou R$ 370 bilhões 
com o pagamento de juros 
da dívida pública; mais de R$ 

1 bilhão com auxílio-moradia 
para juízes e R$ 5 bilhões 
com pensões para fi lhas sol-
teiras de militares. A mamata 
con� nuará em 2020.

Enquanto isso, Paulo 
Guedes propõe cortar re-
cursos das universidades e 
salários de trabalhadores 
para benefi ciar os negócios 
de empresários, como da 
sua irmã, vice-presidente da 
associação nacional de uni-
versidades privadas! 

É hora do basta. Parasi-
ta é o governo Bolsonaro! 
Cada servidor deve conven-
cer o seu colega ao lado da 
gravidade da situação. O 
momento exige ação. Nos 
colocarmos na defesa da dig-

nidade do nosso trabalho, do 
respeito ao atendimento à 
população, do funcionamen-
to da universidade que pro-
duz pesquisa, conhecimento, 
que forma profi ssionais e 
transforma vidas.

Temos que pressionar os 
parlamentares do Rio de Ja-
neiro e dialogar com os tra-
balhadores e a sociedade. A 
Fasubra, como en� dade na-
cional, deve intensifi car suas 
ações diante do tamanho da 
encrenca. Os fatos mostram, 
no dia a dia, que a constru-
ção de uma greve forte, com 
mobilização, é necessária! 
Ou enfrentamos este gover-
no, ou perderemos ¼ dos 
nossos salários!
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 Qual é a origem do coro-
navírus?

Davis: O coronavírus 
(2019-nCoV) é uma nova 
cepa de coronavírus (um 
novo tipo) que nunca havia 
sido detectado em huma-
nos. Geralmente esses vírus 
circulam em animais, mas 
podem infectar humanos 
dependendo de vários fato-
res, principalmente a proxi-
midade com animais infec-
tados e a mutação do vírus 
que facilite a transmissão 
e replicação em humanos. 
Até o momento, existem 
teorias sobre o nCoV, mas 
ainda não está estabelecida 
a sua origem.

Especialista da UFRJ 
orienta sobre o coronavírus
O Jornal do Sintufrj ouviu 
o professor Davis Ferreira, 
do Laboratório de Interação 
Vírus-Célula, do Depar-
tamento de Virologia, do 
Instituto de Microbiologia 
da UFRJ, sobre o coronaví-
rus. Seus projetos principais 
envolvem o estudo de 
novos antivirais naturais 
e sintéticos contra vírus 
transmitidos por mosquitos. 
Ele tem colaborado com a 
North Carolina State Univer-
sity em projeto que envolve 
o desenvolvimento de uma 
vacina contra o Zika vírus. O 
objetivo da entrevista é es-
clarecer dúvidas sobre essa 
nova infecção respiratória, 
iniciada na cidade chinesa 
de Wuhan, que já matou 
mais de 500 pessoas na 
China e que já tem mais de 
200 casos confirmados em 
24 países. No Brasil eram 
oito os casos suspeitos até o 
dia 7 de fevereiro. 

 Na sua opinião como es-
pecialista, o que causou o 
aparecimento desse vírus?

Davis: Esses vírus exis-
tem na natureza e em ani-
mais, e com o aumento da 
população mundial, das 
aglomerações e dos  mer-
cados que comercializam 
animais vivos, as chances 
do encontro desses vírus 
com humanos aumentam 
a cada ano. Com o aumen-
to e a rapidez das viagens 
internacionais, a chance de 
espalhamento também é 
maior a cada ano.

 Como ele é transmitido? 
Davis: O 2019-CoV é um 

vírus respiratório e pode 
causar sintomas parecidos 
com a gripe ou resfriado. As 
secreções respiratórias (na-
riz escorrendo), saliva, go-
tículas produzidas durante 
a tosse, espirro, etc. são os 
principais modos de trans-
missão. 

 Quem corre mais risco 
de contrair o vírus?

Davis: Todos possuem 
as mesmas chances, mas 
os sintomas mais severos, 
como pneumonia e dificul-
dade de respirar e a sua 
evolução para o óbito, têm 
maior chance de acontecer 
com pessoas idosas, com as 

que possuem doenças pre-
existentes (doenças cardí-
acas, diabetes, problemas 
renais) e com crianças.

 Como as pessoas devem 
agir para se prevenir?

Davis: É importante la-
var bem as mãos periodi-
camente e evitar colocar 
as mãos na boca, nariz ou 
olhos. Se possível, ao apre-
sentar sintomas de gripe, 
colocar uma máscara para 
diminuir a chance de infec-
tar outras pessoas e restrin-
gir o contato com outras 
pessoas o máximo possível. 
A Organização Mundial da 
Saúde também sugere evi-

tar mercados onde animais 
vivos são vendidos e de in-
gerir carne crua ou malpas-
sada.

 O Brasil oferece condi-
ções para uma epidemia 
do vírus?

Davis: Sem dúvida. Mas 
temos a nosso o verão, pois 
essas epidemias se propa-
gam melhor no inverno, 
principalmente porque as 
condições de temperatura 
e humidade favorecem a 
permanência do vírus fora 
do organismo. Temos que 
estar alertas com o carna-
val, onde teremos a entrada 
no país de muitos turistas e 
muitas ocasiões onde um 
número grande de pessoas 
estará em lugares fechados. 
Ainda não sabemos muito 
sobre a transmissibilidade 
do vírus, então devemos 
nos cuidar.

 O que as autoridades 
devem fazer para conter o 
vírus?

Davis: Se preparar para 
termos locais de isolamento 
e ter protocolos específicos 
para detecção de casos sus-
peitos, diagnóstico rápido 
para confirmação e acom-
panhamento dos pacien-
tes. Isso envolve também 
ter condições de fazer um 
levantamento de possíveis 
pessoas que possam ter tido 
contado com o paciente (na 
família e nos locais onde o 
paciente esteve). Também 
é muito importante orientar 
a população sobre como se 
prevenir e as medidas a se-
rem tomadas pelas pessoas 
ao suspeitar que está infec-
tada com o 2019-nCoV. 

 O que é relevante na 
atual situação?

Davis: A reitora da UFRJ 
formou um grupo de traba-
lho com pesquisadores da 
UFRJ e de outras institui-
ções do Rio de Janeiro pen-
sando unir esforços para 
nossa comunidade ficar 
mais informada e protegi-
da. O combate a epidemias 
não depende somente do 
governo, mas do envolvi-
mento de cada um. O esfor-
ço tem que ser multidisci-
plinar e de todos. Somente 
assim conseguiremos ven-
cer mais essa epidemia se 
ela chegar ao  Brasil.

DAVIS FERREIRA: "O combate à epidemia também depende do envolvimento de cada um"
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