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CONTAGEM REGRESSIVA
Daqui a duas semanas (dias 18, 19 e 20 de abril) os sindicalizados do Sintufrj vão às urnas para decidir 
entre três chapas em disputa quem estará à frente do sindicato nos próximos três anos, até 2025. Caso 
haja segundo turno (isso se nenhuma das chapas obtiver 50% dos votos mais 1), a votação se dará 
nos dias 10, 11 e 12 de maio. A posse dos vencedores está marcada para 25 de maio. As eleições no 
Sintufrj acontecem num momento crucial de defesa da universidade pública e da democracia no país.
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GOVERNO DIZ NÃO E 
DESRESPEITA SERVIDORES

AUMENTO DE 75% NO BANDEJÃO CHOCA TRABALHADORES

Dirigentes da Fasubra que 
participaram na tarde de sexta-
-feira, juntamente com lideranças 
de outras entidades, de reunião 
com representantes do governo 
Bolsonaro saíram indignados 
do encontro. “Foi um não crave-
jado de desrespeito”, sintetizou 
Rosângela Costa, diretora da fe-
deração. Governo disse que não 
há recursos nem negociação.

O encontro havia sido acerta-
do na semana passada no proces-
so de mobilização unifi cada dos 
servidores na luta por reposição 
salarial de 19,99%, depois de cin-

O aumento do valor da refeição 
nos restaurantes universitários 
da UFRJ para os trabalhadores 
(para estudantes o valor continua 
o mesmo) chocou a comunidade, 
que se prepara para o retorno pre-
sencial pleno no dia 11 de abril.

Para a direção do Sintufrj, 
o aumento é absurdo e a UFRJ 
deveria convocar as entidades 
e abrir diálogo para construir 
uma nova política de preços. 
Com o congelamento dos salá-
rios há 5 anos e a explosão do 
custo de vida, o bandejão é uma 
alternativa de alimentação para 
parcelas cada vez maiores dos 

co anos de salários congelados. Há 
três dias trabalhadores federais 
fazem vigília na capital federal.

A mobilização, chamada de 
“Ocupa Brasília”, foi organizada 
justamente para aumentar a pres-
são sobre o governo e obrigá-lo a 
sair do silêncio hostil aos trabalha-
dores públicos e negociar. Mesmo 
com toda a pressão e a possibili-
dade de uma greve no horizonte 
o governo se manteve insensível.

De acordo com os dirigentes da 
Fasubra, a postura dos negocia-
dores do Ministério da Economia 
foi quase de esculacho aos servi-

Foto: Renan Silva

trabalhadores, e o aumento 
de 75% do valor é um golpe no 
bolso de uma categoria cuja de-
fasagem salarial beira os 50%.

O site do Sistema de Alimenta-
ção – Restaurante Universitário 
(RU) da UFRJ informa que o valor 
da refeição, que para os servido-
res, desde agosto de 2019, era de 
R$ 8,75, agora custa R$ 14, confor-
me anunciado na página inicial.

No link do site onde estão di-
vulgados os preços consta que 
para os estudantes permanece 
o valor de R$ 2 (dois reais). Mas 
os servidores pagam, segundo a 
tabela, preços variados: no RU 

Central, R$ 13,23. Nos do CT 
e Letras, R$ 14,05. No do Cen-
tro, R$ 13,95 e na Praia Ver-
melha, R$ 15 (www.ru.ufrj.br).

“Não há aumento do valor”, 
disse o pró-reitor de governança 
André Esteves, informando que 
os valores que estão vigindo hoje 
foram licitados em dezembro 
2021 por meio de pregão eletrô-

nico. Segundo ele, as planilhas 
são públicas e a pandemia atingiu 
os custos. No entanto, o impacto 
foi sentido apenas com o amplo 
retorno ao trabalho presencial. 

Responder que os preços são os 
mesmos desde a licitação de dezem-
bro não resolve o problema, pois 
os trabalhadores continuarão so-
frendo, afi rmou a direção sindical.

Reunião em Brasília fracassa. Sintufrj convoca 
assembleia presencial para quarta-feira, dia 6

dores. Foi um verdadeiro acinte, 
disse Rosângela. “Colocaram gente 
do quarto escalão para falar com 
representantes de todos os servido-
res”, afi rmou. “Não há saída, a não 
ser a intensifi cação da mobilização”. 

Outro dirigente da Fasubra, 

João Paulo, foi na mesma linha. 
“Não se poderia esperar nada des-
se governo autoritário que trata 
com desprezo e irresponsabilidade 
a sociedade”. João Paulo disse que 
a saída é intensifi car a luta. Ele 
conclamou os servidores à greve.
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I – 300 (trezentos) cartazes A3 (colorido) 
II – 3.000 (três mil) jornais em formato tabloide 

(duas cores)
III – 3.000 (três mil) notas em formato A4 ou 6.000 

em ½ ofício (preto e branco)
IV – 300 (trezentas) folhas de adesivos em papel A4 
V – 4 (quatro) faixas, tamanho 1,30m x 3,00m, 

formato da capacidade total da máquina de impres-
são (colorido) 

VI – publicação de material virtual no site do sindi-
cato, em seção específica, com divulgação pelo mailing 
e redes sociais da entidade 

VII – publicação de uma página do Jornal do Sintufrj 
para cada chapa durante o período eleitoral. 

VIII – 08 (oito) horas do carro de som do SINTUFRJ 
que poderão ser usados em um só dia ou em até qua-
tro períodos diferentes de duas horas, sendo o critério 
de agendamento a ordem de chegada dos pedidos, 
com alternância de turno, que serão registrados em ata 
e publicizados pela Comissão, sendo que o veículo terá 
um profissional habilitado e com roteiro previamente 
definido.

MAIS INFORMAÇÕES...

SINDICATO DÁ SUPORTE 
ÀS CHAPAS EM DISPUTA
No padrão democrático que caracteriza as disputas sucessórias na 
história do Sintufrj, foi definido no Regimento Eleitoral o suporte de 
infraestrutura material fornecido pelo sindicato para propaganda 
das três chapas envolvidas nas eleições - cujo primeiro turno se 
realizará nos dias 18, 19 e 20 de abril.

CONFIRA O QUE DETERMINA O 
REGIMENTO NO SEU ARTIGO 47 º
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O vice-reitor da UFRJ, 
Carlos Frederico 
Leão Rocha, disse 

que o esquema de con-
trole do uso de máscaras 
em locais fechados e de 
comprovante vacinal na 
UFRJ ficará a critério do 
gestor de cada unidade. 
No caso dos alunos, caso 
haja necessidade, argu-
mentou o vice-reitor, o con-
trole poderá ser feito pelo 
professor na sala de aula. 

Desde 16 de março, 
a UFRJ fez circular um 
questionário sobre re-
torno presencial. O re-
sultado da pesquisa não 
é condicionante para o 
início das aulas, mas 
tem a finalidade de ana-
lisar a situação vacinal 
e da covid-19 na comuni-
dade acadêmica e de co-
letar informações sobre 
as condições de saúde do 
corpo social − servidores 
e estudantes. 

A resposta é faculta-
tiva, e a ideia, segundo 
Marcelo de Pádula, supe-
rintendente da Pró-Reito-
ria de Graduação (PR-1), 
é realizar um levanta-
mento epidemiológico da 
saúde da comunidade.

O vice-reitor disse que 
a consulta está sendo 
acompanhada de perto 
pela Reitoria. “O último 
informe é que há 20 mil 
respostas. Uma mostra 
expressiva, bem distribu-
ída pelos centros, entre 
estudantes, técnicos-ad-
ministrativos e docentes: 

RETORNO COM CUIDADOS
Controle de passaporte vacinal e uso de máscara é de responsabilidade de gestores, diz vice-reitor. Aulas começam na segunda-feira, dia 11

mais de 99% estão vaci-
nados”, informou.

Resultado tão alvis-
sareiro faz até a Reitoria 
conjecturar a necessida-
de ou não de apresenta-
ção do comprovante de 

vacina. “Mas estamos 
fazendo consulta ao GT 
Coronavírus”, explicou. 

Carlos Frederico ainda 
não tem claro qual a me-
lhor forma de exigir o pas-
saporte vacinal. “Nas por-

Como, segundo a Reitoria, a 
apresentação de comprovante de 
ciclo vacinal completo contra a co-
vid-19 é obrigatória para acesso a 
espaços da UFRJ, para facilitar, o 

tarias”, ponderou, “corre-se 
o risco de criar filas nas 
entradas que podem invia-
bilizar o uso do prédio”.

“No que toca a pesso-
al, é mais simples”, dis-
se Frederico: “as che-

Passaporte Minerva é comprovante de vacinação 
CCS desenvolveu um App, Passa-
porte Minerva, em parceria com 
a Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
e a Superintendência de Tecno-
logia da Informação e Comunica-
ção (STIC), a pedido do Gabinete. 
“Queremos estar seguros quanto 
à covid-19, e a necessidade de 
apresentar comprovação de vaci-
nação completa representa esse 
esforço da Universidade pela saú-
de da nossa comunidade”, afir-
mou a reitora, Denise Pires, no 
site da UFRJ.

Por enquanto, o passaporte 

está disponível para técnicos-
-administrativos e professores. 
Em breve estará para estudan-
tes e terceirizados. O uso do 
Conecte SUS continua válido. 
Para gerar o Passaporte Mi-
nerva, é necessário apresentar 
os comprovantes de vacinação 
contra a covid-19 na seção de 
pessoal da unidade. O CCS pro-
duziu um guia: 
http://passapor-
teminerva.ufrj.
br/assets/docs/
guia.pdf

fias podem requisitar 
o comprovante de téc-
nicos-administrativos e 
professores, e isso pode 
ser feito de antemão. 
Quantos aos terceiri-
zados, a Pró-Reitoria 
de Gestão e Governan-
ça está cobrando dados 
das empresas”. 

De um modo ou de 
outro, é preciso ter o 
passaporte de vacinação 
ou Conecte SUS à mão. 

DIRETRIZES 
A exigência de com-

provante de vacinação 
e uso de máscaras em 
locais fechados, como 
as salas de aula, são de-
terminações explícitas 
do recente documento 
lançado pela UFRJ, Di-
retrizes para o Retorno 
Presencial Pleno.

CUIDADOS SANITÁRIOS devem ser observados no retorno presencial a partir de 11 de abril

Fotos: Internet
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A CELEBRAÇÃO 
DA DISEG/UFRJ

A MAMÃE NOEL DO HUCFF SEJAM BEMVINDOS

A Divisão de Segurança 
da UFRJ viveu recentemente 
um dia especial: a celebração 
de três décadas de existên-
cia. Na verdade, a festa ha-
via sido programada para 
antes da pandemia e acabou 
sendo adiada por razões ób-
vias, de segurança sanitária. 

No encontro de aniversá-
rio, não faltou emoção, como 
relatou Noemi de Andrade, que 
integra os quadros da Diseg: 
“Nesses 30 anos, a gente co-

A trajetória de vida da 
auxiliar de enfermagem Mar-
lene da Silva Santos é rara. Há 
várias décadas, quando che-
ga o Natal, ela se transforma 
em Mamãe Noel e distribui 
presentes na Igreja de Nossa 
Senhora da Glória, em São 
João do Meriti. Ela guarda o 
número preciso de crianças 
que receberam dela carinho e 
o kit com brinquedos, roupas, 

O auditório Leopoldo 
Miguez, joia da arquitetu-
ra abrigada no prédio da 
Escola de Música da UFRJ, 
foi o cenário da sessão de 

memorou cada dia. Especial-
mente porque o nosso acesso 
à UFRJ foi diferenciado em 
relação aos demais servido-
res. Participamos de concur-
so, com chamada pública à 
época determinada pelo reitor 
Horácio Macedo, que recorreu 
à prerrogativa da autonomia 
universitária para preencher 
funções de acordo com as ne-
cessidades da universidade. 

Na festa, houve home-
nagens da Diseg a pessoas 

e um depoimento signifi ca-
tivo da reitora Denise Pires 
de Carvalho, presente à reu-
nião. Ela observou que “so-
mos todos sobreviventes da 

pandemia” e do pandemônio 
em que foi transformado o 
país.  “Mas nossa universi-
dade foi muito bem cuidada 
por cada um de vocês, e eu 

tenho muito a agradecer, 
principalmente à área de 
segurança, uma das áreas 
essenciais para que a UFRJ 
continuasse funcionando”.

Foto: Renan Silva

Foto: Fernando Souza

Foto: Divulgação calçados, latas de leite e bis-
coitos. “Já foram 1.202 crian-
ças”, diz, com brilho nos olhos. 

Dona Marlene trabalhou 
por quase quatro décadas no 
HUCFF. Aposentou-se em 
2019. É conhecida pelo seu 
bom humor e por encarar a 
vida com otimismo de quem 
sente prazer em fazer o bem. 
“A alegria de cada criança”, 
ao receber o saco da Mamãe 
Noel, não tem preço, diz ela. 
Os presentes, explica, são 
obtidos com pessoas que 
adotam cada criança como 
padrinhos. “A pessoa aceita e 
se responsabiliza pelos itens 
que são reunidos num saco”. 
Assim essa senhora de 73 
anos, mãe de um fi lho adul-
to, faz a alegria das crian-
ças. Mas nos dois anos de 
pandemia o foco de sua ação 
mudou para famílias caren-
tes. Ela comandou a distri-
buição de 127 cestas básicas.

boas-vindas aos novos ser-
vidores técnicos e docentes 
que tomam posse na uni-
versidade neste momento. 

Joana de Angelis, diri-
gente do Sintufrj, foi a pri-
meira a falar saudando os 
75 novos funcionários. Ela 
destacou o papel do sin-
dicato na luta em defesa 
da universidade pública, 
gratuita e de qualidade. A 
reitora Denise Pires presi-

diu a mesa e fez exposição 
histórica sobre a institui-
ção universitária no Brasil 
e a criação da UFRJ. Pró-
-reitores ofereceram um 
painel acerca do funciona-
mento da universidade. 
Um vídeo foi exibido com 
depoimentos sobre a ins-
tituição. O Sintufrj distri-
buiu aos novos servidores 
materiais com informações 
sobre a entidade (foto).

PAINEL
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