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UM PRESIDENTE GENOCIDA E OUTROS IMPASSES 
(alguns com dimensão de tragédia) 
presentes nos últimos 12 meses que afetam 
profundamente a UFRJ e o país não foram 
resolvidos: 2021 não terminou. 
MAS 2022 SURGE NA RETOMADA DA ESPERANÇA.

ANO PRA LÁ 
DE DIFÍCIL  
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Novo pró-reitor de Pessoal promete diálogo

Orçamento da UFRJ prevê défi cit

Sintufrj e Adufrj reuni-
ram-se, na tarde de hoje, 
com o professor Alexandre 
Brasil Fonseca, novo titu-
lar da PR-4. Na pauta, 
problemas históricos que 
afetam os trabalhadores 
técnico-administrativos e 
docentes da UFRJ, princi-
palmente no que se refere 
à concessão de adicionais 
ocupacionais (insalubri-
dade, periculosidade e ir-
radiação ionizante).

A mesma pauta emer-
gencial, inclusive, foi 
apresentada à gestão an-
terior da pró-reitoria: ne-
cessidade de mudança de 
rotina das perícias, garan-
tindo o acompanhamento 
por parte dos trabalha-
dores; a insistência em 
metodologias defasadas 
e inefi cazes nas análises; 

A conta não fecha en-
tre o que a UFRJ precisa 
e o que está previsto na 
proposta de Lei Orça-
mentária Anual (PLOA). 
Isso fi cou óbvio na expo-
sição sobre a proposta 
de orçamento da  uni-
versidade para 2022 
feita pelo pró-reitor de 
Planejamento Orçamen-
to e Finanças, Eduardo 
Raupp, na sessão extra-
ordinária do Conselho 
Universitário (Consuni) 

ausência de análise quan-
titativa de agentes quími-
cos; a perda do adicional 
por mudança burocrática 
do código de lotação, sem 
mudança do trabalho; pro-
cessos de devolução ao erá-
rio sem direito de defesa; 
a insistência em não ana-
lisar os laudos elaborados 
pelas entidades, gerando 
uma profusão de processos 
judiciais desnecessários, 
onde a universidade é der-
rotada em todos; perda de 
adicional por ocupação de 
cargo de direção, mesmo 
mantendo o trabalho em 
laboratório; e os processos 
de conversão de tempo es-
pecial para efeito de apo-
sentaria. 

Para as direções sin-
dicais, é uma pauta que 
independe de questões 

externas, e que pode ser 
enfrentada com boa von-
tade, debate democrático 
e uma política de pessoal 
que possibilite a  constru-
ção  defesa das trabalha-
dores. No entanto, ambas 
as entidades reclamaram 
da difi culdade de diálogo 
e dos empecilhos políticos 

e burocráticos que impedi-
ram a busca por soluções.

Reunião positiva 
A reunião foi considerada 

positiva pelas entidades. O 
novo pró-reitor relatou que 
ainda está tomando conheci-
mento da situação da PR-4, 
mas mostrou disposição de 

Governo Bolsonaro rea� rma seu desprezo à educação pública, à ciência, à pesquisa, à cultura 
desta quinta-feira, 16. 

Ele apresentou uma 
estimativa de receitas e 
despesas da UFRJ com 
base na proposta Ploa. 
Mas, como o Orçamento 
da União de 2022 ain-
da não foi aprovado pelo 
Congresso Nacional, pode 
haver alteração dos valo-
res. Inclusive em função 
da promessa da Comissão 
Mista de Orçamento do 
Senado de recomposição 
em 80% da dotação das 

universidades em 2019 
no orçamento de 2022. 

A Andifes (Associação 
Nacional de Dirigentes 
das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior) 
pleiteia uma recomposi-
ção de 100% dos valores 
de 2019.

Encontro de dé� cits 
Mesmo com um au-

mento de 7,5% no orça-
mento para as despesas 
discricionárias (que têm 

a ver com o funcionamento 
da universidade) vai fal-
tar dinheiro. A demanda 
de gastos é da ordem de 
R$ 413 milhões, mas a Lei 
Orçamentária Anual prevê 
pouco mais de R$ 320 mi-
lhões. Há despesas que não 
podem mais sofrer cortes, 
como segurança e limpeza, 
e que ocupam boa parte das 
contas. 

Portanto, a proposta or-
çamentária para a UFRJ 
foi apresentada ao Consuni 

com défi cit em torno de 
R$ 93 milhões, “que vai 
se tentar administrar no 
dia a dia se não seria invi-
ável manter as atividades 
(acadêmicas)”, segundo o 
pró-reitor.

Além disso, ele falou 
que o défi cit deste ano 
deverá fi car em torno de 
mais de R$48 milhões. “O 
corte foi brutal nos anos 
anteriores e o reajuste não 
faz jus ao pleito das insti-
tuições”, disse Raupp.

dialogar e montar um pro-
cesso permanente de ne-
gociação. Fonseca também 
se comprometeu a estudar 
ponto a ponto e responder 
formalmente, por escrito, 
ao ofício conjunto enviado 
pelo Sintufrj e Adufrj, em-
penhando-se para buscar 
soluções. 

INÍCIO DE CONVERSA. Alexandre Brasil, de camisa clara, João Torres e Eleonora Kurtenbach 
(Adufrj). Da esquerda para direita, Gerly Micelli, Neuza Luzia e Joana de Angelis 
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Faltam adjetivos para 
expressar com nitidez o 
que foi o ano de 2021. Ini-
ciamos o ano com o agrava-
mento da pandemia de co-
vid-19, impulsionada pela 
ação criminosa do governo 
Bolsonaro e pelo atraso na 
vacinação. Foram centenas 
de milhares de mortes: fa-
miliares, amigos, colegas de 
trabalho. A imensa maioria 
delas poderia ter sido evita-
da pelo governo.

Junto com a crise sani-
tária, a catástrofe huma-
nitária também se acirrou: 
o aumento do desempre-
go, da fome, as filas para 
doação de ossos, as chaci-
nas nas favelas, os crimes 
ambientais e a corrupção 
deram cores mórbidas ao 
quadro do país. Entre a 
cloroquina e latas de leite 
condensado, um festival de 
declarações assustadoras 

nos mostrava todos os dias 
que o buraco nunca é fundo 
o bastante.

Na UFRJ, velhos pro-
blemas também insistiram 
em se manifestar. A pauta 
de reivindicações dos tra-
balhadores não avançou, 
e não só por culpa do go-
verno: é gritante a falta de 
prioridade para solucionar 
questões que dependem 
de vontade e ação política, 
como os históricos proble-
mas referentes à insalubri-
dade e que motivam cente-
nas de ações judiciais, cujo 
saldo esmagadoramente fa-
vorável ao Sintufrj deveria 
mostrar aos gestores que 
o caminho não passa por 
atrasar o reconhecimento 
de direitos e desperdiçar 
dinheiro público.

Em meio ao caos, re-
sistimos. Dentro e fora da 
UFRJ, lutamos pra valer. 

Denunciamos os crimes de 
Bolsonaro e fortalecemos 
o movimento pelo impea-
chment. Atuamos na cons-
trução das diretrizes do 
retorno gradual e seguro, 
enfrentamos a ameaça da 
EBSERH, impulsionamos 
a proposta de regulamen-
tação do trabalho externo, 
sem descuidar do cotidiano, 
das reuniões com as unida-
des e da presença do Sintu-
frj itinerante nos hospitais.

Apesar dos pesares, te-
mos bons motivos para vis-
lumbrar 2022 com muita 
esperança. Atravessamos 
a tempestade com a cabeça 
erguida. Esperamos que os 
novos ventos na direção da 
PR-4 ajudem a solucionar 
os entraves, e que o genoci-
da que momentaneamente 
ocupa o Planalto seja varri-
do de vez para a lata de lixo 
da História.

2022 COM ESPERANÇA
RETROSPECT I VARETROSPECT I VA

Editorial

MUNDO DIGITAL 
Esta imagem de uma assembleia virtual realizada pelo Sintufrj em 2021 tem a força simbólica dessa era de distanciamento social na qual 
mergulhamos compulsoriamente. É retrato/síntese do novo ritual apresentado ao nosso cotidiano. As restrições sanitárias aceleraram os processos 
digitais na sociedade. Mas o objetivo de defender os trabalhadores é essência insubstituível. Virtual ou presencialmente.
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RETORNO SÓ COM VACINA

A sessão do Conselho 
Universitário da quinta-
-feira, 28 de outubro, era 
aguarda com expectati-
va. Na reunião seriam 
estabelecidos, por meio 
de resolução, os critérios 
para o retorno presencial. 
Numa assembleia virtual 
convocada pela direção 
do Sintufrj em 18 de ou-
tubro, a categoria havia 
elaborado uma série de 
exigências para preser-
var a saúdo dos trabalha-
dores. A principal delas 
(mas não só): para retor-
nar, o servidor deveria es-
tar com imunização com-
pleta – comprovada com 
certificado nacional. 

Prevaleceu o bom 
senso, disse Joana de 
Angelis, conselheira da 
bancada dos técnicos e 
dirigente do sindicato. A 
resolução nº 15 aprovada 
no colegiado estabelece 
que estão autorizados a 
retornar presencialmente 
trabalhadores vacinados 

desde que sejam cumpri-
dos todos os protocolos de 
biossegurança. 

 “Nos critérios para a 
reorganização do nosso 
retorno às atividades pre-
senciais itens elencados 
na nossa assembleia foram 
considerados”, afirmou. 

Ficou acertado tam-
bém que os critérios para 
o retorno envolvem serem 
consideradas as exceções 
para aqueles trabalhado-
res que ainda precisam se 
manter em atividade fora 
do seu local habitual de 
trabalho.

A dirigente explicou o 
retorno: vitória dos tra-
balhadores nas decisões 
do Consuni que “para 
além das exceções já es-
tabelecidas na resolução, 
também foi pactuado com 
as chefias, os gestores, e 
diretores de unidades 
que precisa ser conside-
rado também as espe-
cificidades que circuns-
tancialmente podem ser 

A versão on-line da cartilha ‘Saiba como vai ficar 
sua vida/em busca do retorno seguro’ publicada 
pelo Sintufrj já está disponível. Ela traz informa-
ções úteis nas quais o trabalhador pode se base-
ar para que esse retorno se dê em condições se-
guras, como explica a apresentação do conteúdo.

trazidas pelos trabalha-
dores e trabalhadoras” 
que dificultem o retorno 
diante de situações não 
contempladas pelos casos 
previstos. 

Erros na frequência
Mas nem tudo está 

resolvido. Na sessão do 
Consuni da quinta-feira 
9, a conselheira alertou 
que o lançamento da fre-
quência neste processo 
de retorno das ativida-
des presenciais continua 
preocupando o Sintufrj. 
Ela disse que algumas 
direções de unidades e 
chefias imediatas têm 
cometido erros.

São erros que não se 
justificam, disse. Existem 
documentos balizadores 
com regras estabelecidas 
para o retorno gradual 
e seguro às atividades 
presenciais. E que esses 
documentos devem ser se-
guidos nos procedimentos 
relacionados à frequência.

Guia para retorno seguro
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Desigualdades aumentam 
com pandemia

Nesses dois anos de flagelo 
viral, o Departamento de Gê-
nero e Raça do Sintufrj atuou 
para amenizar o sofrimento 
de inúmeras famílias das fa-
velas e das periferias castiga-
das pela fome. A maioria das 
pessoas que vivem na misé-
ria são pretas e pardas, e foi 
essa parte da sociedade que 
mais sofreu e morreu na pan-
demia da covid-19, em conse-
quência de um Estado estru-
turalmente racista e desigual.

As ações de solidariedade 
do Sintufrj continuam. Men-
salmente, a entidade doa 100 
cestas básicas, atendendo a 
solicitações de organizações 
comunitárias, de coletivos e 
movimentos, ou de estudantes 

e terceirizados da UFRJ. Além 
disso, a direção sindical tam-
bém contribui para a realização 
de atos e manifestações conjun-
tas contra o governo Bolsona-
ro – em defesa da autonomia 
universitária, dos HUs, con-
tra a reforma administrativa, 
entre outras ameaças e práti-
cas de retirada de direitos dos 
servidores e da população que 
depende dos serviços públicos.  

Doações 
Foram atendidos com as 

ações solidárias do Sintufrj os 
terceirizados sem salários da 
UFRJ do Centro de Tecnologia 
(CT), da Prefeitura Universitá-
ria, por meio da Attufrj; os re-
sidentes da Vila Residencial; os 

familiares de sindicalizados fale-
cidos; os alunos da Faculdade de 
Medicina, da Escola de Música, 
através do DCE Mário Prata; os 
estudantes da escola municipal 
no bairro da Saúde; os morado-
res do Complexo da Maré, Vila 
Kennedy, Complexo do Alemão, 
Organização Comunitária do Vi-
digal, via organizações comuni-
tárias; a Associação de Artistas 
da Cidade de Deus e os músicos 
do Grupo Tá Ligado; a Associa-
ção de Pescadores Artesanais do 
Rio Guandu, em Nova Iguaçu; o 
Movimento de Mulheres de São 
Gonçalo; o Movimento Missão da 
Rocinha; os voluntários do Cen-
tro de Triagem Diagnóstica da 
Covid-19, do Centro de Ciências 
da Saúde (CCS), entre outros.   

As doações não se limitaram a 
cestas básicas. O Sintufrj tam-
bém doou álcool 70%; milhares de 
máscaras para o Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), Instituto de Puericultu-
ra e Pediatria Martagão Gesteira 
(IPPMG), Associação Luta pela 
Paz, Vigilância da UFRJ e Proje-
to Maré. Para o HUCFF a entida-
de também doou aventais (500).

As máscaras distribuídas pelo 
Sintufrj foram encomendadas de 
costureiras e alfaiates autônomos, 
que se organizaram em pequenas 
cooperativas improvisadas para 
driblar o desemprego, aproveitando 
a grande demanda pelo “adereço” 
mais procurado até os dias atuais.  

Aos voluntários da linha de 
frente no combate à covid-19 no 
CT e no CCS, o Sintufrj doou vale-
-transporte. A entidade garantiu, 
ainda, apoio logístico, como carro 
e motorista, para que outras en-
tidades ou instituições pudessem 
fazer a sua parte nos momen-
tos mais cruciais da pandemia.  
Obras e equipamentos 

 O Sintufrj também se respon-
sabilizou pela realização de várias 
obras de reparos e de adequações 
de espaços na UFRJ para acelerar 
as medidas urgentes de combate à 
covid-19, e de consertos de equipa-
mentos, como do refrigerador para 
o armazenamento de imunizantes 
do Centro de Vacinação de Adultos, 
entre outras formas de apoio a seto-
res da linha frente de enfrentamen-
to da pandemia na universidade.    

Foto: Renan Silva

Máscaras, álcool, 
vale-transporte....

DOAÇÕES. Cestas para amenizar dificuldades  agravadas com a  pandemia
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Profissionais de 
saúde da UFRJ deram 
exemplo de dedicação 
e coragem atuando 
na linha de frente do 
combate ao coronavírus 
nas unidades de saúde 
da universidade. A 
emoção de salvar 
vidas e a dignidade 
do exercício de uma 
profissão que lida com 
o destino das pessoas 
revelam a dimensão 
desse trabalho. Nosso 
reconhecimento.

Coragem e solidariedade

A leitura do manifesto 
do Fórum das Entidades 
Representativas da UFRJ 
condenando os cortes orça-
mentários marcou a sessão 
de 13 de maio de 2021. O 
documento foi apresentado 
pela coordenadora do Sin-

Ano movimentado no Consuni

tufrj, Neuza Luzia. Esse 
é um dos momentos que 
revelam a intensa atenção 
do Sintufrj nas principais 
pautas do Conselho Uni-
versitário, entre as quais a 
defesa de um retorno segu-
ro (tema no qual a diretora 

da entidade e represen-
tante dos técnicos no co-
legiado, Joana de Angelis, 
atuou de forma importan-
te) e a questão envolvendo 
a Ebserh (veja matéria na 
página anterior). Outro 
assunto discutido no Con-
suni, entre a vasta pau-
ta relacionada à agenda 
interna da universidade, 
teve relação com a posição 
contrária a aferição ele-
trônica da frequência. A 
UFRJ, exercendo sua au-
tonomia, deve montar um 
sistema próprio.

Desde o início da gestão 
Ressignificar os trabalhado-
res do campus UFRJ-Macaé 
são alvo de atenção especial 
do Sintufrj. Quase 200 qui-
lômetros de distância do nú-
cleo central de tomada das 
decisões administrativas e 
acadêmicas, as demandas 
daquela comunidade uni-
versitária sempre levaram 
mais tempo para serem ou-
vidas e atendidas. 

Comunidade de Macaé conquista Centro Multidisciplinar

Uma publicação espe-
cial relacionada à Consci-
ência Negra e um debate 
sob o tema "Como a polí-
tica de cotas mudou o per-
fil da UFRJ? Quais são 
os próximos desafios?", 
marcaram as atividades 
antirracistas em novem-
bro organizadas pelo de-
partamento de Políticas 
Raciais do Sintufrj na 
sexta-feira, 26. O cader-
no trouxe o sugestivo 
nome “Onde estão os ne-
gros da UFRJ”. O debate, 
no Espaço Cultural, teve 
transmissão simultânea 
pelas mídias digitais do 
sindicato.

Antirracismo: Sintufrj 
promove debate 

Noemi de Andrade, co-
ordenadora do Sintufrj e 
integrante da Comissão 
de Heteroidentificação da 
UFRJ, mediou o encontro 
anunciando que, além do 
lançamento da publica-
ção, a entidade instalou 
um outdoor e galhardetes 
com a temática no cam-
pus do Fundão. 

 Coordenadora da 
Câmara de Políticas 
Raciais e integrante da 
Comissão de Heteroiden-
tificação, Denise Góes é 
militante do Movimento 
Negro Unificado (MNU) 
há 25 anos, foi presença 
no evento.

Por 10 anos, por exemplo, 
os servidores reivindicavam 
a adequação institucional do 
campus, até que, finalmen-
te, no dia 8 de julho deste 
ano o Conselho Universitá-
rio (Consuni) aprovou, por 
unanimidade e aclamação, 
a proposta de resolução que 
alterou o estatuto da UFRJ 
para ser criado o Centro 
Multidisciplinar UFRJ-Ma-
caé e os órgãos suplementa-

res que o constituem. 
 “É muito importan-

te a gente não esquecer e 
destacar o papel extrema-
mente significativo e de 
grande responsabilidade e 
o compromisso social que 
foi desempenhado pelos 
técnicos-administrativos 
de Macaé. Eles foram os 
pioneiros, juntamente com 
todos os demais segmentos 
da universidade, no desen-

cadeamento desse processo” 
destacou na sessão Joana 
de Angelis, representante 
técnico-administrativa no 
colegiado e coordenadora 

do Sintufrj, acrescentando: 
“Tenho certeza de que estão 
orgulhosos e se preparando 
para dar continuidade ao 
trabalho que iniciaram.”  

EVENTO da Consciência negra no Espaço Cultural

UFRJ em Macaé: Centro Multidisciplinar

Fotos: Renan Silva

Imagem: Captura de tela
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No curso desses anos, 
a Ebserh assumiu a ges-
tão de várias unidades de 
saúde de universidades 
federais. Os relatos das ex-
periências em várias dessas 
instituições (registrados em 
reportagens do Jornal do 
Sintufrj) só confirmam as 
críticas que antecederam a 
implantação da empresa.

 O viés assistencial dos 
hospitais administrados 
pela Ebserh afastou o ca-
ráter de hospitais-escola 
referenciados no ensino, 
na pesquisa e na extensão.

Ebserh: tema voltou em 2021
Desde que retornou 

extemporanea-
mente à agenda 

da UFRJ, o debate sobre 
a adesão da universida-
de à Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) tem alcançado 
altas temperaturas. 

O Sintufrj se posi-
cionou contra a empresa 
na gestão das unidades 
do Complexo Hospita-
lar. O sindicato se tornou 
uma força protagonista 
na defesa da autonomia 
universitária, do caráter 
acadêmico dos hospitais e 
da integridade dos profis-
sionais de saúde. 

Numa sessão do Con-
suni, na qual as forças 
que se opõem à empresa 
como DCE e o Movimento 
Barrar a Ebserh, além do 
Sintufrj, entre outras ocu-

param fisicamente a sala 
dos conselhos, a Reitoria 
e os setores que defendem 
a empresa conseguiram 
autorização para iniciar 
negociações. 

Esse processo será 

Em 2013, a contratualização da Ebserh 
foi objeto de intensas discussões. Já na épo-
ca, foram apresentados questionamentos 
à interferência da empresa na autonomia 
universitária, levando ao risco de transfor-
mação dos hospitais universitários em hos-
pitais exclusivamente assistenciais. 

Também foram tratados os problemas 
advindos da criação de um novo vínculo 
trabalhista: A Reitoria de então decidiu 
não aderir à empresa. Agora, em 28 de se-
tembro, a Reitoria da UFRJ enviou para a 
Comissão de Desenvolvimento do Conselho 
Universitário (Consuni) um relatório sobre 
a Ebserh. No dia 2 de dezembro, a autoriza-
ção para a negociação foi concedida.

Em 2013 empresa 
foi rejeitada

Experiências ruins

acompanhado de per-
to pelo sindicato e pelas 
entidades envolvidas no 
movimento. “Perdemos a 
batalha, mas não a guer-
ra”, afirma Gerly Micelli, 
coordenadora do Sintufrj. 

Cheque em branco
Os votos da sessão do 

Consuni não determi-
nam o futuro da Ebserh 
na UFRJ. Até que um 
eventual contrato venha 
a ser firmado entre a 

universidade e a empre-
sa, a discussão ganhará 
novo fôlego. Os votos pela 
abertura de negociações 
não devem ser entendi-
dos como um cheque em 
branco para que a rei-
toria e os dirigentes da 
área de saúde da univer-
sidade negociem com a 
Ebserh sem que a comu-
nidade universitária seja 
ouvida.

Gerly Micelli aponta 
para o futuro: “o caminho 
é intensificar a mobiliza-
ção para defender os hos-
pitais que são patrimônio 
da UFRJ e da sociedade”. 
Gerly disse que o debate 
inoportuno (Ebserh) fra-
giliza a universidade. ‘E 
o momento de estarmos 
unidos na defesa de re-
cursos para os hospitais 
e a universidade”, diz.

A perspectiva produtivista 
e gerencial estabelece metas 
de maximização de receitas 
muitas vezes contrariando as 
necessidades acadêmicas. 

 O modelo de gestão fere 
diretamente a autonomia uni-
versitária, uma vez que os pro-
cessos de decisão nas mãos da 
empresa retiram das unidades 

acadêmicas o seu poder de 
determinar as prioridades 
exigidas para a formação 
dos alunos. O método da 
empresa é de ações centra-
lizadas e os conselhos con-
sultivos não têm poder de 
deliberação.

 Nas relações de traba-
lho, a chegada da Ebserh 
na gestão dos hospitais 
resultou num prontuário 
de crises com sobrecarga 
de trabalho, conflitos pela 
existência de vínculos em-
pregatícios diferentes e 
adoecimentos.

Fotos: Renan Silva

DEZEMBRO DE 2021. Sintufrj presente em ato durante sessão do Consuni que autorizou negociações com a Ebserh
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A resolução proposta 
regulamenta o trabalho 
externo na UFRJ que 
já é realizado como tra-
balho fora da sede sem 
as regras que dariam 
segurança ao servidor e 
à instituição. Além dis-

Aulas do Pré-Encceja Sintufrj 
vão até junho de 2022
Em novembro, fo-

ram abertas as 
inscrições para o 

Pré-Encceja do Sintufrj 
e as aulas já começaram 
- uma iniciativa da dire-
ção Ressignificar e que 
faz parte do Projeto Uni-
versidade para os Traba-
lhadores. Os 40 inscritos 
terão seis meses para se 
prepararem para o Exa-
me Nacional para Cer-
tificação de Competên-
cias de Jovens e Adultos 
(Encceja). Quem marca a 
prova é o governo federal, 
e o aluno que alcançar a 
média (que deve ser 5 ou 
6) obterá o certificado de 
conclusão do ensino fun-
damental ou médio emi-
tido pela Secretaria Esta-
dual de Educação.  

Neste primeiro mo-
mento, o Pré-Encceja 
Sintufrj visou, principal-
mente, atender os servi-
dores da UFRJ ludibria-
dos pela direção anterior 
da entidade liderada pelo 
coletivo Tribo/Unir. Esses 

ex-diretores fizeram uma 
parceria com uma insti-
tuição obscura, cujo re-
gistro havia sido cassado 
pelo Conselho Estadual de 
Educação, e ofereceram à 
categoria o projeto PBa-
se, que concedia diplomas 
sem validade e sem que a 
pessoa precisasse assistir 
às aulas. 

Com toda a certeza 
os servidores que caíram 
nesse conto do vigário al-

mejavam recuperar o tem-
po perdido e concluir sua 
formação escolar básica: o 
ensino fundamental ou o 
médio. Porém, muitos fo-
ram “aconselhados” a não 
aproveitar essa chance e 
deixaram de se inscrever 
nessa primeira turma do 
Pré-Encceja do Sintufrj. 
Tremenda maldade com os 
companheiros, que amar-
gam a decepção do PBase 
das gestões Tribo/Unir.

A dinâmica do curso
O Pré-Encceja Sintufrj 

tem duração prevista de 
seis meses, podendo ser 
prorrogado, dependendo 
da data da prova – o cur-
so começou na segunda-
-feira, 13 de dezembro, 
e deverá terminar em 
junho/2022. As aulas são 
on-line pela plataforma 
Zoom, das 14h às 15h30, 
de segunda a sexta-feira, 
ministradas por exten-

sionistas da UFRJ das 
áreas de conhecimento 
do curso. Mas a assistên-
cia ao aluno continua das 
15h30 às 17h, explicou a 
coordenadora pedagógi-
ca do projeto, professora 
Daniele São Bento.

“O curso tem quatro 
áreas de conhecimen-
to: matemática, lingua-
gens, ciências humanas 
e ciências da natureza 
e, além das aulas, ofe-
rece aos alunos a Tuto-
ria. O que é isso? É um 
suporte personalizado 
oferecido aos alunos, 
com o acompanhamen-
to de um monitor. Para 
rever exercícios, tirar 
dúvidas. O objetivo é 
melhorar a qualidade 
do aprendizado”, disse a 
coordenadora. 

Segundo a professo-
ra, inicialmente o Pré-
-Encceja Sintufrj era 
voltado somente para 
o público interno, ser-
vidores, prestadores de 
serviços, terceirizados, 
mas foi aberto aos inte-
ressados em geral. “Da 
comunidade da UFRJ, 
incluindo servidores, são 
apenas um terço dos 40 
inscritos. A maioria é de 
outras categorias e de 
desempregados”, disse 
Daniele.  

Sintufrj quer regulamentação do trabalho externo
so, essa regulamentação 
possibilitará aos que 
desejarem e sua função 
permitir realizar seu 
trabalho fora da insti-
tuição, por período pre-
viamente estabelecido, 
desde que atenda algu-

mas condições: atender 
aos objetivos da unida-
de, setor, departamento 
e autorizado pela chefia 
imediata. A proposta foi 
encaminhada em outu-
bro para a reitora Deni-
se Pires. TRABALHO realizado fora da sede

Foto: Internet
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‘VACINA NO BRAÇO, COMIDA NO PRATO’
A rua voltou à cena 

política em 2021. 
Protestos contra 

o governo da ultradireita 
de Jair Bolsonaro, orga-
nizados por movimentos 
sociais, centrais sindicais 
e as frentes Brasil Po-
pular e Povo Sem Medo, 
todos reunidos na Cam-
panha #ForaBolsona-
ro, varreram o país de 
Norte a Sul. No Rio de 
Janeiro, atos signifi cati-
vos reuniram centenas.

O Sintufrj, por sua 
vez, protagonizou uma 
série de ações em defesa 

da vida e contra o gover-
no genocida de Jair Bol-
sonaro. Em abril, lan-
çou o slogan “Vacina no 
Braço, Comida no Prato: 
Fora Bolsonaro!”, que foi 
incorporado pela CUT 
nacional, movimentos e 
sindicatos ao longo das 
manifestações duran-
te todo o ano de 2021.

Na noite de 9 de abril, 
realizou uma ação iné-
dita com a instalação de 
um telão de LED na Praia 
Vermelha, com projeção 
na fachada da Escola de 
Música, na Lapa. O texto 

to de vida da população.

Manifestações em sequência
Nas manifestações 

subsequentes, #29M, 
#19J, #24J, no Grito dos 
Excluídos, em 7 de se-
tembro, em #2OutFo-
raBolsonaro, e no Dia 
da Consciência Negra, 
20 de novembro, o Sin-
tufrj e seus trabalhado-
res marcaram presen-
ça, com faixas e muitos 
cartazes. O destaque foi 
a circulação de busdoor 
pelo Sintufrj nas mani-
festações de maior corpo.

e as imagens foram rotei-
rizados pelo Sintufrj sob 
o mote “Vacina no Braço, 
Comida no Prato”. Em mí-
nimos minutos, a peça au-
diovisual traduziu o caos 
no qual o governo Bolso-
naro mergulhou o país. 

A última tela do vídeo 
estampou o #forabolsona-
ro. O sindicato também 
instalou um outdoor em 
frente à Linha Vermelha. 
As projeções de vídeo com 
protesto contra o governo 
Bolsonaro, realizado pelo 
Sintufrj, ganharam reper-
cussão nas redes sociais 

e em veículos de mídia. 
Parlamentares de dife-
rentes partidos saudaram 
a ação do sindicato.

Paralelamente, em 
diversos pontos dos cam-
pi da UFRJ e na capital 
fl uminense foram cola-
dos cartazes imitando os 
anúncios de supermerca-
dos, com alguns aludindo 
à expressão “Bolsocaro”. O 
material destacava a ele-
vação dos preços do gás e 
da gasolina, de itens como 
carne, arroz e da cesta bá-
sica, chamando a atenção 
para o aumento do cus-

RETROSPECT I VARETROSPECT I VA
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A Proposta de Emen-
da Constitucional 
encaminhada ao 

Congresso pelo governo 
Bolsonaro, a PEC 32, 
como ficou mais conheci-
da, provocou uma mobi-
lização sem precedentes 
dos servidores, que desde 
o início do segundo se-
mestre pressionaram par-
lamentares em Brasília e 
nos estados para votar 
contra a proposta.

Essa PEC, uma de-
manda do mercado finan-
ceiro e do empresariado, 
propõe o fim da estabili-
dade, a contratação tem-
porária de servidores ao 
invés do concurso pú-
blico, reduz a jornada e 
salários em 25%. Enfim, 
é a privatização da pres-
tação de serviço público 
e/ou a terceirização de 
serviços, prejudicando, 
além dos servidores, os 
setores mais vulneráveis 
da população e também 
atingindo em cheio as 
universidades públicas e 
institutos federais. É bom 
lembrar que o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
elegeu os servidores como 
inimigos e Bolsonaro, as 
universidades e a educa-
ção pública.

A campanha “Quem 
votar, Não volta” ganhou 
as galerias da Câmara 
e as ruas em Brasília e 
em algumas capitais, fa-
tor definitivo para que o 
governo e o presidente 
da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), não obtivessem 
os 308 votos necessários 

Mobilização travou ‘reforma’ administrativa 

para aprovação no plená-
rio. Foi uma campanha 
vitoriosa, mostrando a 
força do funcionalismo, 
mesmo em tempos de fas-
cismo, intolerância e ne-
gacionismo bolsonarista.

Sindicato na luta
O Sintufrj foi um dos 

sindicatos que se engaja-
ram na campanha contra 
a reforma administrati-
va produzindo material 
impresso e digital, lives, 
artigos denunciando o ca-
ráter da proposta e parti-
cipando das mobilizações.

A principal razão do 
impedimento da tramita-
ção da PEC 32 foi a inédi-
ta atuação das entidades 
de servidores públicos, 
unindo as representações 
de servidores dos três Po-

deres e das três esferas 
de governo. O resultado 
foi um movimento orga-
nizado que soube, articu-
lado com os partidos de 
oposição, trabalhar para 
postergar o andamento do 
projeto na Câmara com 
vistas à aproximação má-
xima do calendário eleito-
ral de 2022, pressionando 
assim os deputados sob 
todas as formas.

Na Comissão Espe-
cial, o relator Arthur 
Maia (DEM-BA) desi-
dratou o texto para obter 
aprovação. Foram sete 
tentativas para agradar 
a diversos setores, mas 
desagradou a todos, como 
o mercado financeiro e o 
empresariado, os prin-
cipais interessados na 
reforma administrativa. 

A proposta modificada 
só foi aprovada por ma-
nobras de Arthur Lira. 
Mesmo aprovada na co-
missão, o texto não foi a 
plenário, pois até parla-
mentares da base do go-
verno tiraram o apoio à 
proposta com a pressão 
da campanha.

Pressão nas 
ruas e nas redes

A mobilização contra 
a PEC 32 foi nacional 
com dias de luta e gre-
ve geral, apoiada por 
todas as centrais sin-
dicais, contando com 
o reforço de outras 
categorias profissio-
nais, como bancá-
rios, químicos, me-
talúrgicos, como no 
#18ADiadeLuta. 

No Rio, esse dia culmi-
nou com um grande ato 
unificado com concentração 
na Igreja da Candelária e 
caminhada pela Avenida 
Rio Branco em direção à 
nova sede da Alerj, na Pra-
ça Mário Lago, Buraco do 
Lume. Na concentração e 
na caminhada houve mui-
ta agitação e o encerra-
mento foi marcado com os 
discursos dos dirigentes, 
representantes dos servi-
dores públicos federais, es-
taduais e municipais, dos 
movimentos sociais, das 
centrais sindicais e dos fó-
runs de luta do Rio. 

Ação paralela duran-
te toda a campanha foi 
também encher a caixa de 
e-mail e o Twitter dos par-
lamentares, fazer todo tipo 
de manifestação contrária 
à reforma administrativa 
nas redes sociais. A CUT 
intensificou a campanha 
“Diga Não à Reforma Ad-
ministrativa” através da 
plataforma Na Pressão. 

PRESSÃO. Em Brasília, concentração de servidores na campanha 'quem votar, não volta'

Foto: Divulgação

REFORMA ADMNISTRATIVA
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O confinamento exi-
gido pelos proto-
colos sanitários 

necessários para tentar 
conter o coronavírus mu-
dou radicalmente nossas 
rotinas há quase dois 
anos. O padrão digital – 
antes um processo gra-
dual - ingressou de forma 
acelerada nas nossas vi-
das e uma das áreas mais 
sensíveis, sem dúvida, foi 
a da comunicação. 

No caso do Sintufrj, 
a consequência imedia-
ta foi a interrupção da 
circulação do JORNAL 
DO SINTUFRJ, uma 
das mais tradicionais 
publicações da imprensa 
sindical brasileira, com 
três décadas a serviço dos 
servidores da UFRJ e da 
defesa da igualdade e da 
justiça no Brasil. 

Diante da realidade 
que nos surpreende, o ca-
minho foi a reinvenção. E 
um dos grandes legados 
dessa etapa do jornalismo 
do Sintufrj foi a criação 
do Boletim Sintufrj 

MÍDIA

O desafio da comunicação digital
O JORNAL DO 
SINTUFRJ, uma das 
mais tradicionais 
publicações da 
imprensa sindical, 
passou a conviver 
com conteúdos 
diários nas redes 
sociais da entidade

Dia a Dia, uma publi-
cação eletrônica, de atua-
lização diária, cujo slogan 
expressa a sua potência 
editorial: “Tudo que inte-
ressa de segunda a sexta, 
todas as noites”. 

O Dia a Dia se trans-
formou no âncora da pro-
dução de conteúdo que se 
distribui pelo Site, Face-
book, Youtube, Twitter e 
Instagram – a platafor-
ma mais nova entre os 
canais da rede digital 
que aderimos. O retor-
no da ação do Departa-
mento de Comunicação 
(Decos) do Sintufrj pode 
ser medido em números 

promissores. Para se ter 
uma ideia, a média de 
visitas mensais no site 
www.sintufrj.org.br é de 
20 mil acessos. Em feve-
reiro o pico de acessos 
alcançou 122 mil visitas, 
de acordo com o medidor 
do Google. 

Isso se deve, princi-
palmente, pela atuali-
zação diária do site (nos 
fins de semana só em 
ocasiões especiais, como 
nas manifestações do #fo-
rabolsonaro). Há que se 
reconhecer que, são raras 
as entidades sindicais 
que mantém esse ritmo 
de produção de conteúdo. 

Outros canais do Sintufrj 
na rede também tiveram 
desempenho para além 
de satisfatório durante 
o período, com destaque 
para o Youtube, com cer-
ca de 4 mil visualizações 
por mês, em média. 

Ao abraçar o mundo 
digital, a comunicação do 
Sintufrj produziu uma sé-
rie de ações com lives de 
diferentes natureza, desde 
seminários, a palestras, 
debates e entrevistas para 
assegurar a propagação 
das posições e das lutas 
defendidas pela Gestão 
Ressignificar na sua co-
municação com a base.
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Saudade, gratidão 

e muito amor 
Ninguém tem dúvidas de que a co-
vid-19 mudou nossas vidas. Da noite 
para o dia, o nosso cotidiano foi total-
mente alterado com a imposição de 
novas rotinas pessoais e coletivas. Pa-
lavras como “isolamento social”, “qua-
rentena”, “contágio” entraram direto 
para o nosso vocabulário. E o Medo? 
Nunca esse sentimento – que a gente 
dizia ser sinônimo de covardia – tor-
nou-se tão pulsante em nossas veias. 

A luz e o calor do sol só eram sentidos 
pelas frestas. Família (incluindo filhos, 
netos, irmãos, pai, mãe), amigos, vizi-
nhos, colegas, bares, passeios ao ar livre, 
vitrines, cinema, as rodas de samba, en-
fim, as pessoas queridas ou simplesmen-
te as que faziam parte do nosso cenário, 
os mais simples hábitos e costumes da 
antiga rotina de cada um, assim como 
desejos e sonhos, subitamente, num certo 
dia de março de 2020, ficaram para trás.  

O noticiário sobre a pandemia, que 
crescia no mundo e aqui, tornou-se a coisa 
mais importante do nosso dia. Mas tam-
bém aterrorizadora. As mortes começa-
ram a ser computadas em milhares. Meu 
Deus! Cadê a vacina? No Brasil, a ciência 
duelava acirradamente com um governo 
genocida (que apostava no quanto pior 
melhor) para encontrar a única saída 
possível para o caos imposto pelo vírus 
perverso. Os profissionais de saúde con-
tabilizavam os corpos em meio aos riscos.  

Até que as perdas para a covid-19 

foram chegando cada vez mais perto, e 
rapidamente. Quanta tristeza e desa-
lento. Impossível conter a emoção com 
as vidas ceifadas diariamente. Já não 
se tratava mais das mortes contabiliza-
das pelo consórcio de veículos de comu-
nicação, já que nem isso o governo fazia 
com o mínimo de honestidade. Bolso-
naro mentia para a população sobre 
o número de mortos e contaminados. 

Em dois anos, a covid-19 levou inú-
meros companheiros e companheiras que 
durante anos dividiram conosco a respon-
sabilidade de manter funcionando, e bem, 
a UFRJ. Na esteira da doença pandêmi-
ca, outros tantos também partiram nes-
ses dois anos de reclusão forçada para a 
maioria dos servidores da universidade. 
Elas e eles desceram do palco para sem-
pre. Do nosso palco, do nosso cenário, do 
nosso viver! São hoje areia cósmica ilumi-
nando o universo. Para nós, restaram a 
saudade e a tristeza pelo adeus silencioso.

Os que têm fé recomendam: “Vamos 
pensar que quem partiu apenas seguiu 
viagem primeiro, e que um dia voltarão 
a encontrar-se. A morte leva fisicamen-
te a pessoa, mas jamais pode roubar ou 
apagar a memória de quem foi em vida. 
E principalmente as lembranças e os 
sentimentos que ela deixou para trás”.

Recordar nossas companhei-
ras e companheiros queridos com 
carinho, gratidão e muito amor 
é manter viva a sua memória. 
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