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DOIS PONTOS 

Sintufrj inscreve para cursos de capacitação
Dentro do Projeto Univer-
sidade para os Trabalha-
dores 2020, o Sintufrj está 
oferecendo vagas para cur-
so preparatório de mestra-
do e doutorado, e de lín-
guas: inglês (introdutório, 
visando à comunicação) e 
espanhol (introdutório, vi-
sando à produção escrita). 
Últimos dias para inscri-
ção: de 2 a 6 de março. 

Podem se inscrever: 
técnicos-administrativos 
sindicalizados ao Sintufrj 

e em dia com suas obriga-
ções com a entidade, de 
acordo com o estatuto; de-
pendentes diretos destes 
servidores; prestadores de 
serviço na UFRJ há mais de 
um ano devidamente com-
provado pela direção da 
unidade em que trabalham 
e extraquadro. 

Local de inscrição: sede 
do Sintufrj, das 9h às 17h; 
subsede do Sintufrj no HU, 
das 8h às 16h; e subsede do 
Sintufrj na Praia Vermelha.

Mais informações no site www.sintufrj.org.br 
ou na edição 1329 do Jornal do Sintufrj 

Minerva Assanhada pós-carnaval

Com o samba-enredo 
“UFRJ, 100 Anos de 
Arte, Ciência e Balbúr-
dia” (Noca da Portela e 
Medronho), o bloco da 
comunidade universitá-
ria, Minerva Assanhada, 
mantém o ritmo. Veja a 
agenda pós-carnaval: 

• Quinta-feira, 5 de 
março, 16h: no campo 

da Prefeitura Universitária, 
no Fundão.

• Sexta-feira, 13 de mar-
ço, 16h: concentração no 
Centro de Ciências da Saú-
de (CCS), seguindo depois 
até a Reitoria, no Fundão.

• Sexta-feira, 20 de 
março, 16h: concentração 
em frente ao prédio do 
DCE Mário Prata, no cam-

pus da Praia Vermelha.
A volta do bloco Mi-

nerva Assanhada é o re-
sultado da parceria entre 
Sintufrj, Adufrj e Fórum 
de Ciência e Cultura, com 
apoio da Prefeitura Univer-
sitária. Estarão à frente dos 
eventos agendados para 
março mestre Riko e a ba-
teria do Fina Batucada. 

1a Semana de Integração as Bibliotecas 
Para celebrar o mês do 
bibliotecário, o Sistema 
de Bibliotecas e Infor-
mação da UFRJ (Sibi) 
promoverá dois dias de 
atividades voltadas para 
a integração dos 231 
bibliotecários das 45 bi-

bliotecas da universidade e 
instituirá o Prêmio Mariza 
Russo: 16 e 17 de março. 

Mariza Russo foi direto-
ra do Sibi e professora do 
Departamento de Biblio-
teconomia. O prêmio terá 
três categoriais: Pesquisa 

e Extensão; Memória Ins-
titucional e Empreendedo-
rismo e Inovação (veja no 
site do Sibi como participar 
e inscrever trabalho). 

O primeiro dia do even-
to constará de atividades 
recreativas, culturais e ar-

tísticas, cuidados com o 
corpo (participação do Es-
paço Saúde Sintufrj), troca 
de experiências e de ofici-
nas profissionais. Horário 
e local: das 9h às 17h, no 
Palácio Universitário, no 
campus da Praia Vermelha. 

No segundo dia serão 
entregues os prêmios 
aos vencedores do con-
curso de trabalhos. Ho-
rário e local: às 9h30, no 
auditório Horácio Mace-
do (Roxinho), no CCMN, 
na Cidade Universitária.    

Até o dia 9 de março, es-
tarão abertas as inscrições 
para o curso de alfabetiza-
ção promovido pelo Centro 
de Tecnologia (CT). 

Público-alvo: trabalhado-
res da UFRJ, prestadores de 
serviço e do entorno do Fun-
dão que não foram alfabe-
tizados ou são analfabetos 
funcionais. 

Local de inscrição: CT, 
bloco G, 1º andar (sala 102). 
Contatos: Solange Berga-
mini (3938-7031) e Denise 
Cunha (3938-7804). É ne-
cessário levar documento de 
identidade.   



3EDIÇÃO No 1330 – 2 A 8 DE MARÇO DE 2020
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj

Sintufrj realiza 
assembleia na 
quinta-feira, 12 de 
março, às 10h, no 
Quinhentão para 
discutir organiza-
ção da greve 

MOVIMENTO

18 DE MARÇO

O Dia do Basta
Os trabalhadores da educa-
ção se preparam para dar 
uma resposta contundente à 
altura dos ataques do gover-
no Bolsonaro. A greve geral 
do setor marcada para 18 de 
março ganha fôlego e já en-
volve outras áreas, especial-
mente de servidores federais, 

alvo preferencial da ofensi-
va da política econômica do 
banqueiro Paulo Guedes.

No caso da UFRJ, a ação do 
Sintufrj de construção do 18 
de Março está associada à or-
ganização do 12º Consintufrj, 
previsto para início de abril. 

Nas reuniões para a elei-

ção de delegados, o centro 
das discussões aponta para 
os caminhos necessários de 
enfrentamento à orientação 
de inspiração fascista que 
ocupa o Palácio do Planalto e 
a Esplanada dos Ministérios. 
(mais greve e ataques do go-
verno na página 4) 

Entrega de teses é 
até 9 de março

Confira o calendário de reuniões 

O 12º Congresso do Sintu-
frj (Consintufrj) será reali-
zado nos dias 1º, 2 e 3 de 
abril, mas o prazo para a 
entrega de teses termina 
nesta segunda-feira, 9 de 
março, impreterivelmente 
às 17h. Cada tese terá seis 
páginas para sua apresen-
tação. E o número de ca-
racteres, com espaço,  não 
pode ultrapassar 25 mil  
enviados para o endereço 
comunic@sintufrj.org.br 
diagramados. Eles serão 
publicados num caderno 
de teses.*

A mobilização para o 
Congresso, que este ano 
ocorrerá sob o lema “De-
fender a Universidade e o 
Serviço Público é Defender 
o Brasil”, já acontece. As pri-
meiras reuniões por local de 
trabalho já foram marcadas. 
E nelas serão abordados os 
assuntos da pauta do Con-
gresso – Conjuntura Nacio-
nal, Carreira e Agenda de 
Lutas –, organização da gre-
ve da educação 18/3, assim 

 3/3
Prefeitura – 9h – Pátio
Gráfica – 9h  
ETU – 11h – Pátio
CPST – 11h  
Garagem – 11h – Pátio
Iesc/PR-5 – 14h – Au-
ditório do Iesc
PR-4/PR-6 – 14h
  

 4/3
Instituto de Biologia – 
10h – Salão Azul – Blo-
co A – Biologia
IPPN/Microbiologia/
Biofísica – 10h – Audi-
tório G1 – 22 – Biofísica
Alojamento Estudantil 
– 11h 
Nutes/Biblioteca Cen-
tral – 11h – Biblioteca 
Central
Decania do CCS – 11h 
– Auditório do Bloco N 
(Prof. Almir Fraga Valla-
dão)
IBqM/ Faculdade de 
Farmácia – 12h – Au-
ditório Parg – Bloco B, 
Sala 33 A.
Instituto de Nutrição 

como serão dados informes 
relevantes para a categoria.

As reuniões nos locais 
de trabalho para eleição 
dos delegados ao Consin-
tufrj também servirão para 
conscientizar e mobilizar os 
técnicos-administrativos para 
a greve geral da educação no 
dia 18 de março. O momento 
atual é decisivo para organizar 
a defesa e o enfrentamen-
to aos ataques do governo 
fascista aos nossos direitos e 
contra a universidade pública.

É importante, portanto, 
que você, companheira e 
companheiro, se esforce para 
participar das reuniões agen-
dadas pela direção sindical, 
porque o congresso é o espa-
ço adequado para a união de 
ideias e a formatação de uma 
estratégia eficiente contra o 
nosso inimigo comum que é 
o governo de direita e entre-
guista.  

*Informações atualiza-
das e que não constam na 
versão impressa desta edi-
ção do Jornal do Sintufrj

Josué de Castro – 14h 
– Mezanino do instituto 
Escola de Educação Fí-
sica – 14h – Auditório 
Maria Lenk

 5/3
Hesfa – 9h
Anna Nery – 11h 
Letras/Ippur – 11h
IFCS/História – 13h
Direito – 14h

 6/3
Ladetec – 10h
IMA – 10h

PAUTA
12º Consintufrj, Greve Ge-
ral da Educação no dia 18 
de março e Informes Ge-
rais.

UFRJ-Macaé e Nupem – A 
direção sindical fará no-
vas reuniões para eleição 
de delegados ao 12º Con-
sintufrj e para organizar a 
greve geral da educação 
do dia 18 de março. 
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O presidente da Con-
federação Nacional 
dos Trabalhadores 

em Educação (CNTE), He-
leno Araújo, está otimista 
com a adesão da categoria 
à greve de 18 de março.  
Segundo ele, devem parti-
cipar do movimento cerca 
de quatro milhões de pro-
fessores e profissionais da 
educação.

Heleno reforça a neces-
sidade do apoio da popu-
lação na luta em defesa do 
ensino público gratuito e de 
qualidade, diante dos ata-
ques do governo federal.

“Na atual conjuntura 
já era para a população 
e os servidores estarem 
nas ruas protestando. É 
um absurdo a postura de 
Bolsonaro e de Guedes 
de entregar a Petrobras, 
a Casa da Moeda e outras 
estatais, e ainda desmon-
tar toda a estrutura da 
educação do país”, afirma 
o dirigente.

Para ele, o desmonte 
do serviço público de qua-
lidade para a população 

Protesto deve atrair milhões, diz CNTE
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação prevê adesão de milhões à greve de 18 de março

já está em andamento. 
Um exemplo é a Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) que prevê a retirada 
da obrigatoriedade de mu-
nicípios e estados investi-
rem 25% do orçamento na 
educação e na saúde.

“Dizer que quer dar fle-
xibilidade ao orçamento 

para os municípios inves-
tirem onde acham que é 
mais necessário é dar um 
enorme prejuízo à edu-
cação e à saúde de toda 
a população”, diz o presi-
dente da CNTE.

Fundeb
Heleno Araújo alerta ainda 

para o impasse que vive o 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), que 
pode ser extinto no fim do 
ano.

Segundo a Agência 
Brasil, em janeiro deste 

ano, o ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub, 
disse que o governo não 
concorda com a proposta 
em discussão que trami-
ta pela Câmara Federal e 
prometeu encaminhar um 
texto para o Congresso, o 
que, até o momento, não 
ocorreu.

Reforma administrativa arrasa setor público
Fim da estabilidade, 

redução de carreiras, 
redução de salários, 

redução de pessoal, fim 
de concursos, contratação 
temporária, é o que está 
sendo proposto pela dupla 
Guedes/Bolsonaro para os 
servidores públicos na Re-
forma administrativa do 
serviço público. 

O objetivo é reduzir a 
máquina do Estado ao má-
ximo, sobretudo na saúde 
e na educação. O governo 
diz que a reforma só vale 
para os novos servidores, 
para os atuais são manti-
das as regras existentes. 
Juízes e deputados devem 
ficar de fora de qualquer 
mudança.

A depender do presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), a reforma pode 
ser aprovada no Congresso, 
tramitação na Câmara e Se-
nado, ainda neste primeiro 
semestre.

No pacote de expurgos 
de direitos dos servidores 
de Guedes/Bolsonaro já está 
em tramitação na Câmara 
dos Deputados a Proposta 
de Emenda Constitucional nº 
186, a chamada PEC Emer-
gencial, que reduz em 25% o 
salário do servidor.

A PEC, que trata da re-
forma administrativa, pre-
vê ainda que concursos te-
rão prazos de contratação 
temporária. Alguns órgãos 
federais, como o Institu-

to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), já se-
guem esse modelo. 

O resultado disso é que 

15 DE MAIO DE 2019. A defesa da educação foi a bandeira que reuniu o protesto mais forte contra Bolsonaro no ano passado

SERVIÇAL. Rodrigo Maia é a expressão dos interesses dos grandes capitalistas no Congresso

Foto: Internet

depois da votação da refor-
ma administrativa pelo Con-
gresso não será preenchida 
quase nenhuma das vagas 

que serão abertas nos órgãos 
públicos depois das aposen-
tadorias que estão previstas 
para os próximos cinco anos.

Foto:Divulgação
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Sintufrj adotará medidas
contra decisões do MEC

UFRJ faz valer autonomia 
universitária e contraria 
ofício do ministério

A Reitoria da UFRJ 
decidiu seguir com 
as nomeações de 

docentes, efe� vos e subs-
� tutos, e de técnicos-
-administra� vos, para dar 
sequência ao calendário 
le� vo. Também comuni-
cou, por meio de nota, 
que manterá os bene� cios 
e as concessões aos servi-
dores, conforme manda a 
legislação.

A decisão do comando 
da UFRJ foi recebida como 
afi rmação da autonomia 
universitária numa con-
testação do Ministério da 

E ssas medidas de-
terminadas pelo 
Ministério da Edu-

cação (MEC) viola princí-
pios, regras constitucio-
nais e a legislação que 
regulamenta as univer-
sidades federais e a re-
muneração de seus ser-
vidores. A constatação 
foi feita pela assessoria 
jurídica do Sintufrj com 
relação aos Ofícios Cir-
culares nº 8/2020/GAB/
SPO e nº 40/2020/CCRH/
Difes/Sesu.

Os ofícios do MEC às 
instituições federais de 
ensino  proíbem a nome-
ação de professor-equi-
valente e técnicos-admi-
nistrativos em educação 
até que a lista de quanti-
tativos autorizados para 
este ano seja publicada, 

BRASIL

Educação, que, por meio 
de o� cio, baixou normas 
de restrição acerca de des-
pesas com pessoal a� vo e 
ina� vo das universidades 
e ins� tutos federais.

De acordo com a nota 
publicada na quinta-feira 
19, a UFRJ sustenta que 
contratações e demais 
atos inerentes à progres-
são funcional decorrem 
de previsão legal e que so-
mente mudanças na legis-
lação poderão ocasionar 
perda ou suspensão des-
ses direitos. 

E mais: que o paga-

mento da folha de pessoal 
é responsabilidade do Mi-
nistério da Economia e seu 
descumprimento implicará 
a violação da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

“A Reitoria da UFRJ 
acompanha as discussões 
sobre o tema junto à As-
sociação Nacional dos Di-
rigentes das Ins� tuições 
Federais de Ensino Superior 
(Andifes). Além disso, a Pro-
curadoria Federal da UFRJ 
foi acionada para emi� r pa-
recer sobre a per� nência e 
o respaldo legal dos o� cios 
citados”, diz a nota.

o que ocorrerá somente 
após a aprovação da Lei 
Orçamentária Anual de 
2020. Os ofícios também 
suspendem o pagamento 
de adicionais, gratifica-
ções e progressões, em 
total desrespeito ao di-
reito do servidor público.

A medida – inédita 
e autoritária – interfe-
re na autonomia das 
autarquias de ensino, 
como é o caso das uni-
versidades federais, que 
têm personalidade jurí-
dica própria, e ameaça 
o ano letivo. A assesso-
ria jurídica do Sindicato 
monitora os desdobra-
mentos dessas decisões 
do governo federal e já 
tem preparadas medidas 
para defender os direi-
tos dos trabalhadores da 

UFRJ na Justiça. 
A Fasubra, Andes e 

Sinasefe já entraram 
com ação civil pública 
na Justiça Federal do 
Distrito Federal para 
anulação da Portaria 
MEC 1.469, de 2019, 
e os ofícios dela deri-
vados. O processo re-
cebeu o número 100
9087-79.2020.4.01.3400 
e aguarda decisão sobre 
pedido de liminar.

Diante da mobilização 
dos sindicatos contra a 
medida do MEC, várias 
universidades, inclusive 
a UFRJ, se posicionaram 
pela continuidade do 
pagamento das remune-
rações com respectivos 
adicionais, gratificações 
e progressões funcio-
nais, assim como pela 

nomeação programada 
de candidatos aprovados 
em concursos para car-
gos técnico-administra-
tivos e docentes. 

Entidades contestam
Fasubra, Andes e Fasu-
bra pediram estudo con-
junto de suas assesso-
rias jurídicas nacionais 
dos ofícios do MEC que 
interferem na politica de 
pessoal das Ifes. “Não 
restam dúvidas de que 
a situação trazida pelo 
Ofício-Circular é extre-
mamente prejudicial à 
educação brasileira”, diz 
o estudo. Deve-se rejei-
tar qualquer decisão que 
imponha, sem funda-
mento suficiente, preju-
ízo que venha recair aos 
servidores.

A medida 
– inédita e 
autoritária – 
interfere na 
autonomia das 
autarquias de 
ensino, como 
é o caso das 
universidades 
federais, que 
têm persona-
lidade jurídica 
própria
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Consignados: bancos serão notificados 

Aumenta o cerco do governo 
contra universidades federais

DIREITOS

A assessoria jurídica do Sintufrj 
solicitou à Jus� ça que os bancos 
onde os técnicos-administra� -
vos em educação contrataram 
emprés� mos consignados e � -
veram sua margem consignável 
reduzida em razão da perda dos 
26,05% não nega� vassem seus 
nomes.  

Vale lembrar que o Sintufrj 
ajuizou ação cole� va para que 
todos os bancos ajustassem as 
parcelas de emprés� mos à mar-
gem consignável reduzida, mas 
mantendo as condições contra-

O cerco do governo Bolso-
naro às instituições fede-
rais de ensino superior 

vem se fechando de maneira cé-
lere. Várias medidas culminam 
para a asfixia da universidade. E é 
preciso reação contundente, sob 
o risco de as atividades se invia-
bilizarem por falta de recursos e 
pessoal.

Primeiro, veio a armadilha 
para os reitores das instituições 
federais de ensino superior na 
aprovação, em dezembro, da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) para 
2020. O governo fatiou o orça-
mento em duas partes, uma de-
las, na dependência de aprova-
ção de créditos suplementares 
pelos parlamentares.

Na UFRJ
Para se ter uma ideia, o orçamen-
to discricionário previsto em lei 
para a UFRJ em 2020 é de R$ 274 
milhões, aguardando suplemen-
tação de R$ 100 milhões pelo 
Congresso. 

“O governo tem que enviar 
um projeto de lei (PL) para o Po-
der Legislativo, e esse PL só pode 
ser encaminhado depois de uma 
avaliação trimestral da arreca-
dação do governo”, disse o pró-
-reitor de Planejamento, Desen-

tuais. A ação também assegura 
o pagamento, pelos bancos, de 
danos morais aos servidores que 
� vessem seus nomes inscritos in-
devidamente nos cadastros de 
proteção ao crédito.

Decisão favorável
A Jus� ça concedeu liminar em fa-
vor da categoria. No entanto, vá-
rios sindicalizados têm informado 
ao  Sintufrj que mesmo assim seus 
nomes estão sendo nega� vados. 

A direção sindical entregou à 
assessoria jurídica a lista dos afe-

tados com o corte dos 26,05% 
para que os advogados insis-
� ssem com o juiz da ação para 
que este novamente no� fi casse 
as ins� tuições fi nanceiras para 
adoção de duas providências: 
não nega� vassem os servidores 
constantes da lista e desfi zes-
sem as inscrições nos cadastros 
de proteção ao crédito já efetu-
adas.

O pedido foi protocolado no 
dia 14 de fevereiro e os advoga-
dos irão se reunir com o juiz para 
acelerar o julgamento da causa.

volvimento e Finanças, Eduardo 
Raupp, em plenária de decanos e 
diretores no dia 19. 

Isso porque cerca de 30% do 
orçamento geral da UFRJ está en-
tre as “Programações Condicio-
nadas à Aprovação Legislativa”, 
inclusive o que se refere ao paga-

mento de servidores. 

Salários
Depois, veio a PEC Emergen-
cial (nº 186), foco do ministro 
da Economia Paulo Guedes, que 
cria condições para redução de 
25% nos salários dos servidores 

caso o gatilho da regra de ouro 
(mecanismo na Constituição que 
proíbe o governo de fazer dívida 
para despesas correntes como 
salários, benefícios e custeio da 
máquina pública) não seja cum-
prido, ameaça que vem tirando o 
sono dos gestores.

ANDIFES. Associação que reúne dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior manifesta suas preocupações
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As comemorações do centenário da UFRJ 
iniciam-se com o desfile do bloco Minerva 
Assanhada em março, nos dias 13 e 20, e 

prosseguem com a Aula Magna do professor Car-
los Nobre (USP), um dos principais estudiosos so-
bre a Amazônia e as questões climáticas, dia 30, 
às 14h, no Auditório Horácio Macedo (Roxinho), 
no Fundão. 

As comemorações atravessarão todo o ano, 
sendo que o objetivo é realizar um grande evento 
por mês. Em abril será realizada a abertura oficial 
do projeto UFRJ faz 100 Anos, no Teatro Muni-
cipal. Em junho, no aniversário de 202 anos do 
Museu Nacional, a UFRJ prepara um show aberto 
ao público na Quinta da Boa Vista, no dia 6.  

Em setembro, quando a universidade comple-
ta 100 anos oficialmente no dia 7, a UFRJ inaugu-
ra a Exposição do Centenário, na sede do Fórum 
de Ciência e Cultura, no Flamengo. Dividida em 
três partes, a mostra propõe pensar o passado 
por meio da visualização de dados do que repre-
senta a UFRJ hoje. 

Em novembro haverá o seminário “UFRJ + 
100: Desafios para o Brasil”, com a participação 
do economista francês Thomas Piketty. Ele fará 
a conferência final no dia 6, às 11h, no Fundão. 
O encerramento oficial das comemorações será 
com um concerto na Sala Cecília Meireles, ainda 
sem data definida.

Deliberações do Encontro Nacional das CIS
As perspectivas da 

carreira dos técni-
cos-administrativos 

em educação na atual 
conjuntura de constan-
tes ataques à educação e 
as estratégias de defesa 
e resistência da categoria 
foram discutidas no Encon-
tro das Comissões Internas 
de Supervisão do Plano de 
Carreira (CIS), realizado 
nos dias 8 e 9 de fevereiro, 
em Brasília. 

Ao lado, alguns dos en-
caminhamentos aprovados 
no encontro, que reuniu 115 
técnicos-administrativos de 
37 entidades de base da 
Fasubra e pró-reitorias do 
Fórum Nacional de Pró-Rei-
tores de Gestão de Pessoas 
(Forgepe), em Brasília. O 
Sintufrj participou com uma 
representação composta de 
três companheiros: um da 
direção e dois da oposição.

 � Estreitar a relação de comunicação entre as CIS 
internas, a Comissão Nacional de Supervisão da 
Carreira (CNSC) e a Fasubra por meio de um gru-
po de WhatsApp.

 � Realização de pelos menos um encontro anual 
nacional das CIS da base da Fasubra.

 � Incluir participação da CNSC nos encontros re-
gionais da Fasubra deste ano. 

 � Orientar as entidades de base que não têm CIS 
em atividade a fazer a eleição para recomposição.

 � Orientar as entidades de base a fazer a recompo-
sição do GT Carreira, garantindo a presença da CIS.

 � Orientar as entidades de base a lutar pela inclu-
são do histórico de criação do PCCTAE nos pro-
gramas de capacitação das Ifes. 

 � Orientar as entidades de base a estimular a par-
ticipação da categoria nas vagas de pós-gradua-
ção que estudem o PCCTAE como ferramenta de 
gestão e democratização.

 � Realizar estudo de dimensionamento dos car-
gos extintos.

 � Elaborar cartilha (com versão on-line) com le-
gislação comentada sobre a carreira, contendo 
a função da CIS, orientações e outras informa-
ções pertinentes.

 � Que a Fasubra acompanhe as discussões so-
bre carreira realizadas pelo Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Gestão de Pessoas (Forgepe).

 � Articular com os membros da CNSC da Andi-
fes (reitores), Conif (conselho dos institutos) e 
Sinasefe (servidores da educação básica, profis-
sional e tecnológica) para fomentar as discus-
sões sobre a carreira.

 � Que a Fasubra e a CNSC participem dos Fó-
runs das CIS.

 � Fazer um levantamento com as entidades de 
base sobre a implementação do Programa Na-
cional de Pós-Doutorado (PNPD) e como está se 
consolidando.

 � Solicitar ao governo que recomponha oficial-
mente a CNSC.

Encaminhamentos

Calendário comemorativo dos 100 anos da UFRJ 
INSTITUCIONAL

HALL DO PRÉDIO do Centro de Tecnologia da universidade é joia da arquitetura moderna no Brasil

Foto: Renan Silva
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Programação 
especial do Sintufrj 
dedicada às 
companheiras da UFRJ  

Num momento em 
que os ataques 
misóginos recru-

descem na sociedade bra-
sileira sob a liderança da 
maior autoridade do país, 
o presidente da República 
– no caso, uma fi gura cuja 
campanha para alcançar o 
cargo foi baseada no ma-
chismo, racismo e incen� -
vo à violência –, celebrar o 
Dia Internacional da Mu-
lher e todo o mês de mar-
ço, que é dedicado às mi-
lhares de guerreiras deste 
mundão, é uma exigência 

da dignidade feminista. 
A direção sindical inicia 

o mês das mulheres e da 
luta conjunta em defesa 
da educação pública, dos 
servidores e dos serviços 
públicos, e contra todos 
os ataques do governo 
fascista aos trabalhado-
res brasileiros, com uma 
agenda especial dedicada 
às questões específi cas 
das companheiras da UFRJ 
(trabalhadoras servidoras, 
terceirizadas, extraquadro 
e estudantes). Confi ra a 
programação abaixo: 

11 de março – Centro de Ciências da 
Saúde (CCS):
Roda de Conversa: Mulher no mundo do 
trabalho.
Feira da mulher produtora. 
Batucada com a Marcha Mundial das Mu-
lheres.

19 de março – Centro de Tecnologia (CT):
Roda de Conversa: As diversas formas de 
violência contra a mulher. 

25 de março – Faculdade de Letras:
Roda de Conversa: Mulher negra e seus 
desafi os. 

26 de março – Espaço Cultural do Sin-
tufrj: 
Ato-show Samba com Democracia ao som 
de Mulheres de Chico.

E mais: em março, circulará encartado 
no Jornal do Sintufrj um caderno especial 
sobre mulheres. 

Ato unificado 
dia 9 de março Farofa 

feminista! 
“Pela vida de todas as mulheres, 
por democracia e contra a re� ra-
da de direitos! Um Rio de cora-
gem feminista contra a violência 
e os governos fascistas!”

Com estas palavras de or-
dem, a CUT e as demais centrais 
sindicais, sindicatos, en� dades 
estudan� s, movimentos sociais, 
entre outras organizações de 
luta da sociedade civil, convocam 
para o ato unifi cado na segunda-
-feira, 9 de março. Concentração 
às 17h, na Candelária, e cami-
nhada até a Cinelândia. Vamos 
ocupar as ruas!

No domingo, 8 de março – Dia 
Internacional da Mulher –, o Fó-
rum Estadual de Enfrentamento 
à Violência contra a Mulher (FEM) 
realizará a a� vidade “Farofa Femi-
nista”, às 10h, na Praia de Copa-
cabana ou no Boulevard Olímpico 
da Praça Mauá (a ser defi nido). 
Haverá outros pontos de esquen-
ta para o ato unifi cado no dia 9. 
Par� cipe!

#JustiçaPorMarielle

#ÁguaÉVida

#VidasNegrasImportam

#VidasLBTsImportam

#VidasIndígenasImportam

#EleNão

#MulheresTrabalhadoras
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