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COMITÊ FORA BOLSONARO TEM PLENÁRIA
Além de
organizar
estrutura,
reunião vai
impulsionar
grande ato de
02/10
O Comitê UFRJ da
Campanha Fora Bolsonaro, lançado no último
dia 9 de setembro com
presença expressiva de
lideranças políticas e sociais, elevou o patamar
de organização da luta
na universidade. A plenária do próximo dia 23/09,
marcada na reunião
inaugural, deve organizar amplos segmentos da

comunidade, reunindo
trabalhadores e estudantes em um grande bloco
contra o governo.
No Dia Internacional
da Democracia (15/09),
representantes de 9 partidos políticos – PT, PSOL,
PCdoB, PSB, PDT, Rede,
PV, Cidadania e Solida-

riedade – se reuniram e
anunciaram a mobilização unitária para o ato
nacional da Campanha
Fora Bolsonaro, no próximo dia 2 de outubro,
conforme anunciado pela
coordenação da campanha, composta também
pela CUT, MST, MTST,

Marcha Mundial das Mulheres, CMB, UNE, CTB
e demais movimentos
reunidos na Frente Brasil Popular e na Frente
Povo Sem Medo.
A convocação acontece
em um momento-chave:
até agora, a adesão aos atos
pelo impeachment possibilitou manifestações expressivas, enraizadas nacionalmente e com repercussão
internacional. Mas é preciso ir além: a tarefa é colocar
milhões de pessoas em movimento para interromper o
governo da morte, da fome,
do desemprego, do autoritarismo e da violência.
Bolsonaro colocou suas
cartas na mesa no último
dia 7, ao mobilizar sua
base para atos de caráter
fascista em várias capitais. No entanto, o desgaste e o isolamento do
governo aumentaram, e

a oposição democrática
e popular acumulou forças com os atos realizados desde maio. A disputa
permanece em aberto, e o
ensaio fracassado de uma
“mobilização neoliberal”
protagonizado pelo MBL
no último dia 12 mostrou
que não existe mobilização
pelo impeachment sem
forte protagonismo dos
movimentos populares.
A memória nos leva
para outro momento
histórico onde as universidades cumpriram
papel decisivo na luta: o
Fora Collor. Assim como
em 1992, as condições
objetivas estão postas.
É preciso acender o pavio, animando a luta
para derrotar Bolsonaro
nas ruas e criar um ambiente de pressão que
torne o impeachment
um imperativo.

62% dos brasileiros consideram governo Bolsonaro ruim ou péssimo, diz pesquisa
Na Região Nordeste, a desaprovação é recorde: 75% dos nordestinos rejeitam a administração federal, segundo pesquisa PoderData
Escrito por: Redação CUT

O governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL) é considerado ruim ou péssimo
por 62% dos brasileiros,
segundo pesquisa PoderData realizada esta
semana, entre os dias
13 e 15, divulgada nesta
quinta-feira (16).
Na Região Nordeste,
a desaprovação é recorde: 75% dos nordestinos
rejeitam a administra-
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ção federal.
Outros 29% dos entrevistados aprovam a
gestão federal, que consideram ótima ou boa, de
acordo com a pesquisa.
Os atos antidemocráticos pró-Bolsonaro realizados no dia 7 de Setembro não mudaram o
cenário em relação a pesquisa anterior, realizada
15 dias antes que regis-

Foto: Internet

trou 63% de reprovação e
27% de aprovação.
O trabalho pessoal de

Bolsonaro como presidente da República também
é reprovado pela maioria
dos brasileiros. Para por
56% dos entrevistados a
gestão de Bolsonaro no
cargo é ruim ou péssima.
Outros 27% consideram
boa ou ótima, 14% dizem
que a gestão do presidente é regular, e 3% não
souberam ou não quiseram responder.

METODOLOGIA
DA PESQUISA
• A pesquisa PoderData foi
realizada no período de 13
a 15 de setembro de 2021.
• Foram realizadas 2.500
entrevistas em 411 municípios nas 27 unidades da
Federação.
• A margem de erro é de 2
pontos percentuais, para
mais ou para menos.
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Pressão impede votação do relatório da reforma administrativa, mas luta continua
Esta semana se inicia
com uma nova batalha
para barrar a proposta de
reforma administrativa de
Jair Bolsonaro que destrói
os serviços públicos e dizima direitos do servidor de
carreira. Já está convocada
uma nova jornada de lutas
a partir desta terça-feira, 21,
com a vinda de representações de trabalhadores a Brasília, pressão nos aeroportos,
assembleias de base, atos e
manifestações nos municípios e capitais dos estados,
e ações nas redes sociais.
A pressão do movimento dos servidores federais,
estaduais e municipais de
vários estados durante a
semana passada – recepção
aos parlamentares nos aeroportos dos estados, atos
nas cidades, atuação nas
redes sociais e ocupação
de Brasília – foi vitoriosa,
porque resultou no adiamento da votação da PEC
32/2020 que estava prevista para 16 de setembro.

O Sintufrj estava
presente ao ato
nas duas frentes
de mobilização: no
Rio e em Brasília
com uma delegação
representando
os técnicosadministrativos em
educação da UFRJ

SERVIDORES OCUPARAM Brasília numa pressão que obrigou o recuo governista

SINTUFRJ ESTEVE PRESENTE: Jessé e Paulinho mobilizados e bandeira da entidade erguida no alto do anexo  da Câmara

Governo cata votos
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), aliado de
Bolsonaro, mesmo sendo
obrigado a adiar a votação
do relatório do deputado
Arthur Maia (DEM-BA)
com medo de uma derrota, contabiliza votos e tra-

balha para colocar a PEC
32 em votação na comissão especial o mais rápido
possível, para em seguida
levá-la a plenário, se puder, já na quarta-feira, 22.
No entanto, a vida não
está fácil para os bolsonaristas, que não têm os 308
votos necessários para

aprovação da PEC 32 em
votação em dois turnos no
plenário da Câmara dos
Deputados. A base de apoio
de Bolsonaro se intimida
em avalizar a proposta do
governo diante da enorme
pressão do funcionalismo.
A marcha pela Capital Federal de milhares

de servidores das três esferas de governo, que se
uniram nacionalmente
para derrotar a proposta
de reforma administrativa de Bolsonaro, dia 14
de setembro, e os atos por
todo o país foram marcantes para os trabalhadores,
abalando os governistas.
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MARCHA DE MANIFESTANTES na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), e interditou parte da via para protestar contra PEC  / @scarlettrphoto/@sintrajud

PEC 32:FIM DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Saiba o que muda na vida dos servidores públicos e
da população se a PEC 32 for aprovada pelo Congresso
Palco de resistência contra a reforma administrativa (PEC 32), Brasília reúne
cerca de 180 mil servidores
públicos federais, ativos e
aposentados, que serão impactados pela proposta do
governo federal que penaliza os trabalhadores e desmonta os serviços públicos.
De acordo com o presidente da Central Única
dos Trabalhadores do Distrito Federal (CUT-DF),
Rodrigo Rodrigues, os
servidores públicos serão
atingidos na sua relação
de trabalho com o Estado,
mas toda a população será
prejudicada. “A reforma
administrativa pode signiﬁcar o ﬁm dos serviços
públicos para a população”, observa Rodrigues.
“Teremos um serviço de

menor qualidade por diversas razões, uma delas é a
possibilidade de entrega da
prestação de serviços para
terceiros. Educação e saúde
podem não ser prestados diretamente à população como
é hoje. Outros serviços de
atendimento serão precarizados, mas o pior é a possibilidade da contratação de pessoas para o serviço público
que não seja através de concurso e sim por indicação política”, destaca o presidente.
Para o dirigente, “isso
signiﬁca a legalização da
corrupção. Esses servidores estarão submetidos a
qualquer tipo de mal feitos que o mandatário de
plantão quiser fazer”. Ele
dá como exemplo a denúncia de “rachadinha”
envolvendo a família

Bolsonaro, que obriga a
devolução de parte do salário dos trabalhadores.
O secretário geral do
Sindicato dos Servidores Públicos Federais no
DF (Sindsep-DF), Oton
Pereira Neves, explica que se a Proposta de
Emenda à Constituição
for aprovada, os concursos públicos serão praticamente extintos, uma
vez que a “PEC permite
a terceirização de tudo”.
Para ele “é um desmonte
sem precedentes. Vamos
retroagir ao início do século passado”, enfatiza.
Neves disse que os
sindicatos que representam os servidores
públicos continuam em
mobilização permanente até que a proposta

COM FORTE REJEIÇÃO entre entidades de trabalhadores, PEC 
uniu diferentes organizações do funcionalismo contra a reforma

seja arquivada. “As centrais estão empenhadas
para derrotar a PEC”.
Para Rodrigues é
“muito importante a mobilização de toda a classe
trabalhadora e de toda
a sociedade pra que a
gente não veja a destruição da boa prestação de
serviços à população”.
Nesta semana, o relatório da reforma admi-

nistrativa começou a ser
analisado na Comissão
Especial da Câmara dos
Deputados. Para pressionar os parlamentares
a votarem contra o ﬁm
dos serviços públicos no
Brasil, servidores, entidades sindicais e movimentos populares realizaram atos na cidade.
Fonte:
BdF Distrito Federal
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AULAS ON-LINE para vencer o distanciamento social. Os cursos não pararam

Cursos ministrados virtualmente são sucesso entre a categoria

U

ma semana após o
início das aulas, o
país parou perplexo. Era março de 2020
e a pandemia do novo
coronavírus deixava de
ser apenas uma ameaça
para se tornar uma realidade entre nós. Depois
de pelo menos 15 dias de
perplexidade diante da
obrigatoriedade do isolamento social, tempo suficiente para pensar “o que
fazer agora (?!)”, veio a
primeira solução, e a assistência aos alunos continuou até ser possível
transpor, definitivamente, as aulas presenciais
para o sistema virtual.

E o projeto do Sintufrj
Universidade para os Trabalhadores se reinventou
mais uma vez, como já
ocorreu tempos atrás, ao
deixar de ser pré-vestibular (quando não mais
atendia às expectativas
da categoria) para dar aos
servidores a oportunidade
de se desenvolverem dentro do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
(PCCTAE), conquistado
em 2005, capacitando-os
e qualificando-os, e também de voarem mais alto,
ingressando no mestrado
e doutorado.
“O ponto alto do projeto

é que ele ouve a categoria,
atende às suas demandas”,
afirma a coordenadora pedagógica da Coordenação
de Educação e Cultura
do Sintufrj Daniele São
Bento. “Por exemplo, nas
avaliações que a gente
fez, lá no iniciozinho, os
alunos propuseram aulas
à noite; alguns sugeriram
aulas no fim de semana.
Em 2021.1, no primeiro
semestre, não foi possível fazer essas mudanças,
mas ficamos com aquilo
guardadinho na caixinha
e em 2021.2 conseguimos
pôr em prática essas demandas. Temos agora o
ensino de Metodologia na

hora do almoço, à noite e
no sábado, pela manhã”,
disse a professora.
Segundo Daniele, a
intenção da Coordenação
é fazer o mesmo com as
outras disciplinas, para
contemplar o máximo
possível de servidores
técnico-administrativos
de todos os campi e áreas da universidade. Um
dos aprendizados deixados pela pandemia viral
é que os cursos on-line
“bombaram”, e com certeza o Sintufrj terá que
avaliar a possibilidade de
manter as duas formas,
ou seja, modo remoto e
presencial.

Progressão na carreira e em conteúdo
Desde 2018 que a
Coordenação de Educação e Cultura do
Sintufrj girou o projeto Universidade para
os Trabalhadores para
atender às necessidades da categoria dentro do PCCTAE, mas

que os qualifica e prepara
para a educação formal.
“Adotamos uma política pensada para o desenvolvimento do servidor. A
capacitação garante uma
progressão horizontal,
ou seja, o nível dentro
do cargo aumenta de 1

a 4 com os cursos de 20
horas, 40 horas e 60 horas. A cada 18 meses o
servidor pode fazer um
curso. A qualificação é
uma progressão vertical. O servidor passa a
ganhar um valor a mais
de acordo com a esco-

laridade”, explica a
coordenadora de Educação e Cultura do
Sintufrj Damires dos
Santos França.
*Esta matéria
continua na próxima edição do Jornal do Sintufrj.
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INTERESSE
Mesmo com todos os
transtornos impostos pela
Covid-19, em 2020.1, 168
servidores se inscreveram,
preenchendo oito turmas.
Em 2020.2, foram 10 turmas com 177 alunos. Já
em 2021.1, 437 trabalhadores se dividiram em 10
turmas e em 2021.2, as
10 turmas se mantiveram
com 239 estudantes.
“A adesão de servidores
de outros campi, como Macaé e Xerém, e das unidades isoladas é grande, o que
não conseguíamos antes
com as aulas presenciais.
Atualmente temos um público enorme dos hospitais.
Antes, eles tinham problema de deslocamento. Vários servidores da Maternidade Escola mudaram o
horário de almoço para fazer o curso. Antigamente,
os cursos ficavam restritos
aos servidores que de alguma forma tinham possibilidade de se deslocarem”,
constata Daniele.
Outra boa surpresa foi
a baixa desistência e os
muitos elogios que a equipe vem recebendo da categoria pela qualidade dos
cursos no formato on-line.
“Nunca as nossas aulas
foram motivo de críticas,
a nossa parceria é muito
grande com os servidores,
mas foi uma grata surpresa o sucesso das aulas virtuais. Porém, assim que as
condições sanitárias permitirem, teremos nossos
cursos presencialmente e,
com certeza, manteremos
a modalidade on-line para
atender a esses dois públicos da categoria”, antecipou Daniele São Bento.
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REUNIÃO na Comissão de Heteroidentificação na universidade

POLÍTICAS ANTIRRACISTAS

Câmara da UFRJ realiza seminário nacional sobre heteroidentificação
“Dez anos da política de
cotas: experiência das comissões de heteroidentiﬁação
nas universidades” é o tema
do seminário nacional que
está sendo organizado pela
Câmara de Políticas Raciais
da UFRJ e previsto entre
os dias 18 e 22 de outubro,
virtualmente. As inscrições
já estão abertas e encerram-se no dia 27 de setembro.
A primeira reitora negra de um polo de ensino
superior estadual do Rio
de Janeiro, Luanda de Moraes, da Fundação Centro
Universitário
Estadual
da Zona Oeste (Uezo), e o
vice-reitor, Dario Nepomuceno, são os destaques na
abertura do evento. Os organizadores informam que
o link do seminário será
divulgado mais adiante.
Entre os palestrantes
convidados estão os profes-

sores da UFMG Rodrigo Edmilson de Jesus, da Comissão Permanente de Ações
Aﬁrmativas e Inclusão, e
Augusto Sales, responsável
pelo lançamento do mapa
das comissões de heteroidentiﬁcação nas instituições
de ensino – já foi identiﬁcada a existência de 60 delas.
O seminário terá duas
modalidades de participação: como representantes
de comissão de heteroidentiﬁcação (os quais devem
se inscrever pelo link bit.ly/
seminariocotas2021 e farão
exposições sobre suas comissões) e como ouvintes (devem fazer as inscrições pelo
link:
https://sgce.tic.ufrj.
br/). O link do evento será
divulgado mais adiante.

Motivação

Denise Góes, coordenadora da Câmara de Po-

líticas Raciais da UFRJ e
integrante da Comissão de
Heteroidenticação da UFRJ,
disse que o seminário será o
canal para a discussão que
se faz necessária sobre os
procedimentos de heteroidentiﬁcação adotados nas
universidades federais, e a
sua importância aumenta
porque, em 2022, a Lei n°
12.711/2012, de 29 de agosto de 2012, será revisada.
Essa lei determinou a reserva de vagas para o ingresso nas instituições federais
de ensino superior e técnico
de nível médio para candidatos autodeclarados pretos
e pardos. Na UFRJ, o procedimento de validação da autodeclaração (denominado
heteroidentiﬁcação) é realizado por comissão especíﬁca.
Na avaliação dos organizadores do seminário, o momento político do país exige

CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO
Denise Góes acredita
que o critério para a heteroidentiﬁcação será uma
das discussões mais importantes no seminário.
Segundo ela, não existe,
por exemplo, um dispositivo legal voltado exclusivamente para a atuação
das comissões. A comissão
da UFRJ utiliza normativa da lei de cotas que indica o critério fenotípico.
A UFRJ, destacou
Denise Góes, deu um
um fortalecimento da atuação das comissões de heteroidentiﬁcação, mas, para
que isso ocorra, é necessário
que as pessoas entendam

passo importante na
construção de políticas
antirracistas, e a existência da Comissão de
Heteroidentificação
impede qualquer retrocesso nesse campo. As
comissões, aﬁrmou, já
há muito deixaram de
ser consideradas como
tribunais raciais para
se tornarem instrumentos de garantia do direito como preconiza a
Lei n° 12.711, de 2012.
as diﬁculdades existentes.
E, com a troca de experiências proposta pelo evento,
será possível aprimorar a
atuação dessas comissões.

PANDEMIA
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SEM AGLOMERAÇÃO
Cientistas da UFRJ advertem que cuidados básicos para conter variantes
do coronavírus são essenciais e que aglomerações estão descartadas

D

ois especialistas da
UFRJ ouvidos pelo
Jornal do Sintufrj
advertem que, apesar da
redução de casos graves e
internações de pacientes
com Covid-19, o surgimento de novas cepas do
coronavírus exige rigor na
manutenção de todos os
cuidados sanitários e que
não é momento para se
pensar em relaxamentos
dos procedimentos básicos, como evitar aglomerações sociais, para evitar
a propagação do vírus.
Diretor da Divisão
Médica do Hospital Clementino Fraga Filho

Foto: Internet

PRAIAS CHEIAS preocupam especialistas que advertem: não é hora de relaxar cuidados

(HUCFF), Alberto Chebabo, observa que apesar de se ter um cenário
melhor com o avanço da

vacinação, as pessoas
não devem descuidar
do uso de máscaras, higiene das mãos e evitar

Biossegurança: guia atualizado
O Guia de Ações de Biossegurança para Resposta à Pandemia pela Covid-19 no Âmbito
da UFRJ, lançado em outubro
de 2020 e em uso desde então,
está passando por revisão pelo
Comitê de Biossegurança da
universidade com vistas ao futuro retorno gradual de todas
as atividades acadêmicas presenciais com segurança.
Mas antes disso, informa
Bianca Ortiz, coordenadora do
Comitê de Biossegurança, circulará na universidade uma
cartilha orientando para os cuidados necessários contra riscos

de contaminação do coronavírus
para o retorno das aulas práticas,
previsto para ocorrer em 16 de novembro.
Assim como o guia, a cartilha
também estará disponibilizada
no link https://coronavirus.
ufrj.br/, que reúne também outros conteúdos sobre a pandemia
na UFRJ.
INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS
A cartilha contém informações
para estudantes e servidores técnico-administrativos e docentes sobre
como devem se conduzir nas ativida-

aglomerações, mantendo
o distanciamento social
como regra.
Na mesma linha o pro-

des didáticas práticas, sobre normas
de segurança a serem adotadas e
mecanismos de monitoramento de
casos da Covid-19 e sobre a responsabilidade de cada um neste retorno
presencial à universidade.
O Comitê de Biossegurança
é multidisciplinar e foi instituído em setembro de 2020, sendo
composto por técnicos-administrativos em educação, docentes
e estudantes de diversas áreas.
Portanto, fazem parte dele virologistas e infectologistas, entre inúmeros profissionais e de todos os
campi da UFRJ, incluindo Macaé
e Duque de Caxias. A intenção,
com isso, é produzir documentos
que contemplem todas as áreas da
universidade.

fessor Amílcar Tanuri,
referência na área de virologia e chefe do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, apresenta o
seu argumento. Tanuri
recomenda cautela
Temos que ser cauteloso. Não aglomerar,
usar máscara e evitar a
circulação de vírus porque se circular vai haver
casos graves”, adverte
o cientista, chamando
atenção para também
para a proteção de idosos
e pessoas com comorbidades. O médico destaca,
também, a importância
da dose de reforço.

PREVISÃO
Sob pressão do Ministério
Público Federal (MPF) para o
retorno em outubro de todas as
atividades presenciais, a Reitoria
apresentou em uma das audiências públicas com o órgão uma
contraproposta.
A UFRJ se propõe a retomar
as aulas práticas em 16 de novembro (quando termina o atual
semestre letivo em curso) e as demais atividades acadêmicas – de
forma gradual e com toda a segurança que o momento exige – em
abril de 2022, quando terá início
o novo primeiro semestre, conforme determina o calendário acadêmico para a pandemia aprovado
pelo Conselho Universitário.
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