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Infiltrações, riscos de incêndio, pisos se soltando, estantes nos cantos cobertas 
por plásticos e outros mobiliários entulhados. Imagem do caos de uma 
universidade asfixiada financeiramente pelo governo Bolsonaro. 

A direção sindical convida as 
companheiras e companhei-
ros caravaneiros para a reu-
nião na quinta-feira, 14, às 
10h, no Espaço Cultural do 
Sintufrj. Pauta: discussão so-
bre critérios de participação 
em caravanas.  

Movimentos populares, entidades estudantis, sindicatos e partidos de esquerda convocam jor-
nada de lutas em todo o país no próximo sábado, dia 16 de julho. A denúncia das intenções 
golpistas de Bolsonaro e seus generais traidores da pátria em não aceitar o resultado do pleito 
eleitoral de 2022 é a pauta. O protesto terá concentração a partir das 10h no Viaduto Negrão de 
Lima, em Madureira. (Imagem ao lado: protesto de 7 de setembro, no centro do Rio)

Reunião dos caravaneiros

Protesto em defesa das eleições

Reunião: Aposentados 
e Pensionistas

PLEBISCITO NO HUCFF Emergência 
nas bibliotecas

Páginas 4 e 5

Categoria decidirá nas urnas se par� cipa do teste para im-
plantação de controle digital da frequência. Sintufrj reco-
menda o voto no NÃO. 

Página 3

Na quarta-feira, 13 de julho, às 10h, no Espaço Cultural do Sintu-
frj, a atual gestão sindical realizará a primeira reunião dos apo-
sentados e pensionistas. Pauta: informes da luta contra o Decreto 
nº 10.670/2021(que trata também da transferência das aposentado-
rias dos servidores da UFRJ para o INSS); IX Encontro Nacional 
dos Aposentados(as) e Pensionistas da Fasubra; Saúde em tempo 
de pandemia e o que se espera do Sintufrj. 

BIBLIOTECA 
DO HUCFF. 
Teto quebrado
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O governo de Bolso-
naro e Mourão é um gover-
no de fascistas a serviço de 
generais e banqueiros ini-
migos do povo, da justiça 
social e da soberania nacio-
nal. O objetivo central é jo-
gar o máximo peso da crise 
econômica do Capitalismo 
sobre a classe trabalha-
dora. Para isso o caos so-
cial é implementado como 
projeto de país, enquanto 
os de cima lucram e os de 
baixo morrem. Os acenos 
antidemocráticos desta 
turma demonstram que 
estão dispostos a tudo para 
perpetuar no poder um go-
verno impopular. Derrotar 
Bolsonaro e o bolsonarismo 
é uma tarefa central há 
quatro anos, e continuará 
sendo mesmo após o térmi-
no de seu governo.

A nova direção execu-
tiva do Sintufrj foi eleita 
com base em uma carta-
-programa que tem a luta, 
com a mobilização e orga-
nização dos trabalhadores 
e trabalhadoras, como eixo 
principal. Acreditamos 
que impulsionar e unificar 
as lutas no país é o único 
caminho para enfrentar os 
interesses do capital finan-
ceiro que controla o país. É 
a organização dos de bai-
xo, com sua força em movi-
mento, que poderá impor a 
conquista de direitos pelos 
trabalhadores, trabalha-
doras e a juventude.

Resolução política da direção 
executiva do Sintufrj sobre as eleições

Com a aproximação das 
eleições presidenciais des-
te ano, há uma tendência 
cada vez maior à canaliza-
ção das lutas para o terre-
no eleitoral. Nossas espe-
ranças de uma vida melhor 
(ou menos pior) passam a 
ser buscadas não mais nas 
lutas, mas num voto em 2 
de outubro. Assim, a últi-
ma plenária da FASUBRA 
deliberou pelo apoio a Lula 
(PT), em uma decisão por 
maioria de votos que na 
visão de nossa direção exe-
cutiva poderia ter contado 
com maior debate prévio 
nas bases para orientar os 
delegados e delegadas. Isso 
em meio a nossa campanha 
salarial, novo corte de ver-
bas na educação e ameaças 
de cobrança de mensalida-
des nas universidades.

A carta-programa elei-
ta pela nossa categoria 
com a nova diretoria exe-
cutiva do Sintufrj defende 
a independência política 
de qualquer governo e a 
construção de uma alter-
nativa política da classe 
trabalhadora. Uma alter-
nativa política que rompa 
com o legado jurídico-eco-
nômico do golpe institucio-
nal de 2016, que revogue 
as contrarreformas desde 
os governos anteriores, 
que coloque o país nas 
mãos dos trabalhadores e 
trabalhadoras que cons-
troem toda sua riqueza.

Há entre nós diferen-
tes análises sobre o que 
fazer no primeiro turno 
das eleições presiden-
ciais. Alguns defendemos 
pré-candidaturas de es-

querda que reivindicam 
a construção de alterna-
tivas políticas da classe 
trabalhadora: Leonardo 
Péricles (UP), Sofia Man-
zano (PCB) e Vera Lúcia 
(Polo Socialista Revolu-
cionário). Outros acredi-
tamos que o voto em Lula 
já no primeiro turno faz 
parte do caminho neces-
sário para derrotar o pro-
jeto de Bolsonaro.

Esta diversidade não 
impede o que é o princi-
pal: durante todo o perí-
odo eleitoral os coordena-
dores e coordenadoras da 
nova direção estarão to-
dos juntos priorizando as 
lutas de nossa categoria. 
A participação individual 
de cada um em pré-cam-
panhas e campanhas elei-
torais é livre e democrá-

Diretoria Executiva - Sintufrj 
de luta pra categoria

tica, como também será 
a divulgação e cobertura 
jornalística desta pauta 
pelos meios de comunica-
ção do Sintufrj.

Sobre o debate da con-
juntura eleitoral junto à 
categoria, tomaremos as 
seguintes medidas ao longo 
de julho e agosto:

1  Apresentar nas 
edições do jornal e redes 
do Sintufrj as propostas 
programáticas das pré-
-candidaturas majoritá-
rias do campo de esquer-
da e comprometidas com 
a classe trabalhadora. Os 
temas serão: Programa de 
Governo, Saúde (com foco 
nos hospitais universitá-
rios), Educação (com foco 
na educação Superior) e 
Serviço Público.

2  Lançar edital para 
inscrição de pré-candidatu-
ras proporcionais da comu-
nidade universitária, com 
temas predeterminados 
pela Direção Sindical, para 
debate nas redes e jornal.

3  Assembleia da cate-
goria para debate do tema. 
(Data a ser definida)

4  Ter como foco a luta 
pela garantia do Processo 
Eleitoral e contra as ame-
aças golpistas de Bolso-
naro.

FORA BOLSONARO é o foco da luta contra as ameaças golpistas do presidente genocida

Foto: Renan Silva



 

Jornal do Sintufrj3EDIÇÃO No 1378 – 11 A 17 DE JULHO DE 2022
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjFREQUÊNCIA NO HOSPITAL

RESISTÊNCIA
Os presentes à reunião 
do dia 4 manifestaram 
resistência à participação 
no teste do novo sistema, 
mas, preocupados em en-
volver toda base na deci-
são, com responsabilida-
de coletiva, propuseram o 
plebiscito.

No início de junho, a 
Reitoria anunciou a pro-
posta de realizar na uni-
dade (a partir do dia 15) 
o teste piloto de controle 
de frequência, com par-
ticipação voluntária dos 
servidores.

Duas reuniões com 
trabalhadores já foram 
realizadas. Na primeira, 
foi tirada uma comissão 
de representantes da ca-
tegoria para acompanhar 
a discussão.

Na segunda, represen-
tantes da Pró-Reitoria de 
Pessoal e da Superinten-
dência de Tecnologia da 
Informação e Comuni-
cação, que desenvolveu 
o sistema, explicaram o 
funcionamento do piloto.

PLEBISCITO NO HUCFF
Sindicato recomenda o NÃO na consulta aos servidores que vão se 
pronunciar nas urnas desta segunda-feira, 11, até quarta-feira, 13, se 
aceitam fazer o teste do ponto eletrônico proposto pela Reitoria

Porém, surgiram mui-
tas dúvidas e ainda mais 
incertezas. Em particular 
a coincidência da propos-
ta de um novo sistema 
justo quando setores da 
universidade cogitam a 
adesão à Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh), empresa 
que emprega metas pro-
dutivistas que se chocam 
com os propósitos de um 
hospital-escola com as-
sistência socialmente re-
ferenciada.

MUITAS CRÍTICAS
Para o assistente social 
Rodrigo Martins, mem-
bro da comissão, na reu-
nião de apresentação do 
piloto foram quase una-
nimes as críticas. As ex-
plicações, permeadas de 
muitos “por enquanto”, 
deixaram todos insegu-
ros. Ele lembrou que par-
ticipar do teste, segundo 
dito na reunião, é uma 
opção. Também integran-
te da comissão, Mônica 
Costa, auxiliar de enfer-

magem, apontou pontos 
que ficaram obscuros, 
como a falta de previsão 
no sistema para as espe-
cificidades do trabalho no 
hospital.

O coordenador de Ad-
ministração do Sintufrj 
Vander de Araújo aler-
tou para o fato da impo-
sição do ponto eletrôni-
co por parte do governo 
ser mais uma forma de 
controlar os servidores. 
A coordenadora de Apo-
sentados e Pensionistas, 

Os trabalhadores do 
Hospital Universitário 
Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) vão 
decidir em plebiscito 
se aceitam fazer o 
teste para o sistema, 
de controle de 
frequência proposto 
pela Reitoria. A 
consulta começa 
nesta segunda-feira, 
11, e se estende até 
quarta-feira, dia 13.
Esta foi a decisão 
tomada na reunião 
de trabalhadores 
da base do hospital 
junto com a direção 
do Sintufrj no início 
da tarde da segunda-
feira, 4, no auditório 
Alice Rosa: apurar a 
vontade coletiva da 
categoria do HU.
O Sintufrj organizou 
a estrutura do 
plebiscito, que deve 
contar com três 
urnas no 1º andar 
do hospital e uma 
urna itinerante. 
Uma comissão 
de trabalhadores 
que  acompanha o 
debate participa 
da construção do 
plebiscito.

PLEBISCITO DO 
PONTO ELETRÔNICO

VOTE NÃO!
11, 12 e 13 de julho

MOBILIZAÇÃO. O teste de controle digital de frequência criou controvérsia e resultou em várias reuniões para o debate do tema

Ana Célia, apontou a 
necessidade de que mais 
pessoas fortaleçam a de-
cisão coletiva.

Rodrigo, Mônica, Van-
der e Ana Célia compuse-
ram a mesa que coorde-
nou a reunião.

O coordenador-geral 
Esteban Crescente lem-
brou que o HU seria a 
maior unidade em que o 
piloto seria testado e que 
as pessoas precisam se 
posicionar sobre o teste 
voluntário.

Foto: Renan Silva
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ACERVO INESTIMÁVEL SOB RISCO 
Infiltrações, pisos soltos, fiação exposta, mobiliário entulhado oferecem imagem do caos

HUCFF e IDT sem biblioteca

Fotos: Renan Silva

PATRIMÔNIO

A situação das bibliotecas 
da UFRJ chama atenção 
da comunidade universi-
tária pelo estado precário 
da maioria delas – ao todo 
são 43. Algumas, inclusive, 
estão fechadas e sem previ-
são de voltarem a atender 
plenamente o público inter-
no e externo. Uma equipe 
do Jornal do Sintufrj esteve 
em três das 43 existentes 
nos campi da universidade. 

A biblioteca do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS) 
está fechada há cinco anos; 
a do Instituto de Filoso a 
e Ciências Sociais (IFCS) 
constantemente está sen-
do interditada, porque a 
rede elétrica do prédio é 
muito antiga e há o risco 
de incêndio; e a do Hospital 
Universitário Clementino 
Fraga Filho (HUCFF) e 
que também atende o Ins-
tituto de Doenças do Tórax 
(IDT), devido às  in ltra-
ções, só abre uma vez por 
semana, às quartas-feiras. 

Por iniciativa da banca-
da técnico-administrativa, a 
precariedade das bibliotecas 
foi levada ao conhecimento 
do Consuni, assim como a co-
brança de um plano urgente 
de obras físicas nos espaços, 
incluindo a recuperação de 
redes elétricas nos prédios 
que sediam os preciosos acer-
vos de livros, trabalhos aca-
dêmicos, mapas, peças histó-
ricas, entre outras relíquias, 
sob a guarda da UFRJ. 

Na porta da biblioteca do 
HUCFF e IDT, no 13º an-
dar do prédio da unidade 
hospitalar, o aviso: “A bi-
blioteca segue interdita-
da devido a vazamentos 
constantes, mas realiza 
empréstimos e devoluções 
às quartas-feiras, das 8h às 
18h”. Há também o aten-
dimento em modo remoto.

Eliana Rosa e Vanessa 
Mendonça, bibliotecária 
responsável e sua  substi-

tuta, respectivamente, acredi-
tam que tanto o hospital como 
o instituto estejam em dificul-
dades pela falta de verba su-
ficiente, e nesse contexto a bi-
blioteca talvez não seja o alvo 
mais urgente, embora tenha o 
reconhecimento de residentes, 
pesquisadores e estudantes.

A biblioteca dispõe de 
12.800 obras entre livros, 
folhetos, teses, disserta-
ções, monografias, volumes 
de referência, entre outros 

acervos. A coleção de perió-
dicos é composta por 6.600 
fascículos e especializa-
dos em doenças do tórax. 

Com a infiltração, parte 
do forro de uma sala do setor 
administrativo da biblioteca 
caiu, danificando mesas e 
computadores. Equipamen-
tos e trabalhadores de outras 
duas salas tiveram que ser 
retirados. As marcas da água 
no piso dão a dimensão do 
estrago. Num basculante, há 

potes de sorvete à espera do 
próximo vazamento. Bura-
cos no teto, colunas descas-
cadas, caixas de luminária 
ameaçando cair reforçam 
o quadro de deterioração. 

O banheiro feminino 
não tem portas (as dobra-
diças se deterioraram) e 
no masculino a descarga 
não funciona. Fora isso, 
uma infestação de cupins 
tomou toda a área físi-
ca, segundo  servidores. 

ESTADO LASTIMÁVEL. Enorme buraco no teto da biblioteca no 13º andar do HUCFF: pote apara água da goteira e infiltração na parede

ACERVO INESTIMÁVEL SOB RISCO 
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Infiltrações, pisos soltos, fiação exposta, mobiliário entulhado oferecem imagem do caos
Portas fechadas em 2017

Corte no orçamento da UFRJ é a causa  

Temor de incêndio 

SERVIDORES EM AÇÃO na biblioteca do CCS: essenciais

A equipe de servidores luta 
pela recuperação da Biblio-
teca Central do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), em 
meio aos inúmeros proble-
mas causados pela infiltração 
constante devido à precarie-
dade do telhado. A biblioteca, 
que data de 1973, tem um dos 
mais importantes acervos do 
país na área da saúde, con-
sultado até por estrangeiros.

As telhas quebradas, que 
em alguns pontos deixam 
passar a luz do sol, ao longo 
dos anos permitiu a in ltra-
ção e a entrada de animais. 
O forro, por vezes enchar-
cado, cedeu. Mas foi a con-
taminação por fungos que 
obrigou a Decania do CCS 
a fechar a biblioteca, em se-
tembro de 2017. E não hou-
ve recursos para a reforma.

Os  6 mil metros qua-
drados distribuídos por 
dois andares e um subsolo, 
antes iluminados e cheios 
de vida, permanecem va-

A coordenadora do Siste-
ma de Bibliotecas e Infor-
mação (SiBI) da UFRJ, 
Paula Mello, reconhece 
a existência de demanda 
por reformas e reparos 
emergentes na maioria 
das 43 bibliotecas, cujos 

Temendo incêndio por 
problemas elétricos, a 
direção da Biblioteca do 
IFCS suspendeu as ativi-
dades por dois dias. De-
pois de uma vistoria técni-
ca, ela foi reaberta. É uma 
biblioteca histórica, fun-
dada em 1960 com a jun-
ção dos acervos das biblio-
tecas da antiga Faculdade 
Nacional de Filoso a e do 
antigo Instituto de Ciên-
cias Sociais. Um precioso 
acervo, referência para 
as áreas de Sociologia, 
Ciência Política, Antropo-
logia, História e Filoso a. 

Há 17 anos a bibliote-

cária Ana Carolina Sade 
trabalha lá. A beleza do 
lugar a encanta todos os 
dias. Mas os problemas no 
prédio preocupam a servi-
dora. Por conta da deterio-
rização da rede elétrica, o 
ar-condicionado central 
está desligado, e, em dias 
quentes, o local se torna in-
suportável para trabalhar.

A estudante do ter-
ceiro período do curso de 
História, Mariana Nas-
cimento dos Anjos, 21 
anos, é uma assídua fre-
quentadora da bibliote-
ca. “É um desleixo com o 
que é público”, constata. 

BIBLIOTECA TEM HISTÓRIA. Fundada em 1960

zios, com os pisos soltando, 
estantes nos cantos cober-
tas por plásticos e outros 
mobiliários entulhados. 

Em meio a esse caos, os 
servidores se revezam no 
esforço e dedicação para 
preservar as obras. Uma 
pequena parte do acervo foi 
colocada à disposição para a 
consulta dos estudantes no 
hall. E o local para estudo foi 
reduzido a uma saleta impro-
visada em frente à entrada.

REFORMA PAROU  
Com recursos de uma emen-

da parlamentar de 2020, 
estava em andamento a re-
forma de uma área abaixo do 
mezanino, onde estão aloca-
dos livros e periódicos e o es-
paço para estudo. Mas a obra 
parou à espera de material. 

Maria Alice Ferreira, que 
vai completar 29 anos na Bi-
blioteca do CCS, e Isabel Fer-
reira, lotada lá desde 2017, 
são responsáveis pelos peri-
ódicos e ficam preocupadas 
com o destino desse acervo, 
que é histórico e um dos maio-
res na área de saúde.“Temos 
que resistir”, enfatizam. 

problemas, ela admite, es-
tão prejudicando o atendi-
mento aos usuários, como 
é o caso das bibliotecas 
do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS); da Central 
da Memória Acadêmica 
(Reitoria); do Instituto de 

Psiquiatria e do Hospital 
Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF).

Segundo a coordena-
dora, a situação de pre-
cariedade das bibliotecas 
é consequência da grave 
redução orçamentária im-

posta à UFRJ desde 2015. 
“Era de se esperar que em 
algum momento, sem a ma-
nutenção adequada, sur-
gissem diversos problemas. 
No caso das bibliotecas, a 
manutenção é realizada 
pela unidade ou decania à 

qual estão vinculadas e 
não pelo SiBI. Quando o 
prédio precisa de refor-
mas, manutenção, isso 
re ete em todos os se-
tores que nele habitam. 
As bibliotecas inclusive”, 
justi ca a coordenadora.
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A Coordenação 
de Educação, 
Cultura e Formação 
Sindical convida os 
trabalhadores da 
UFRJ a participarem 
dos cursos de 
capacitação e das 
o� cinas oferecidos 
pelo Sintufrj. 
Acreditamos e 
apostamos no 
crescimento 
de cada um 
trabalhador e 
de cada uma 
trabalhadora.
Cursos e o� cinas 
são gratuitos.

Inscrição online até o dia 
31 de julho. Acesse www.
sintufrj.org.br e entre no 
link “Fazer Inscrição”. Mais 
detalhes no Edital dispo-
nível no site do Sindicato e 
também na edição 1377 do 
Jornal do Sintufrj. Podem se 
inscrever: sindicalizados e 
seus dependentes diretos, 
extraquadro, terceirizados 
e prestadores de serviços 
com mais de um ano de tra-
balhos prestados à UFRJ. 

Oficina de Violão 
“O curso é livre para iniciantes ou não. Se 

você acha que não vai aprender a tocar o ins-
trumento, pode ter certeza que aqui todo 
mundo aprende” – Professor Marcelo Telles.

Metodologia de Pesquisa
“Visa compreender e aplicar os princípios da 

Metodologia de Pesquisa na produção de projetos e 
pesquisas acadêmicas, possibilitando ferramentas 
de inserção na pós-graduação e minimizando as 
difi culdades e apreensões quanto à produção aca-
dêmica e de pesquisa” – Professora Caroline Reis.

Redação Acadêmica I e II 
“Redação Acadêmica I tra-

balha a compreensão e produ-
ção de textos acadêmicos na 
perspectiva da metodologia 
científi ca e da análise de gêne-
ros e o curso de Redação Aca-
dêmica II dá continuidade ao 
curso de Redação Acadêmica 
I” – Professora Elisia Maia.

Inglês Instrumental
“Apresenta estratégias de leitura para a com-

preensão de textos em língua estrangeira atra-
vés do idioma nativo; ou seja, são valorizados os 
conhecimentos que o leitor tem da língua portu-
guesa, ao contrário do 'pensar em inglês' dos cur-
sos tradicionais” – Professora Sandra Bragatto.

Sintufrj inscreve para 
capacitação e oficinas 

Oficina de Dança 
“Dançar reduz o estresse, auxilia no combate 

à depressão, contribui para a autoconfi ança e a 
autoestima, entre outros benefícios. Oferecemos: 
bolero, soltinho, samba de gafi eira, forró e corti-
nas de charme, samba no pé, salsa, merengue, 
entre outros estilos” – Professor Luiz Antônio. 

Oficinas de Pintura e de Patchwork
A primeira desenvolve as habilidades da arte 

da pintura em tecidos, telhas, madeiras, papel 
etc. Uma ofi cina ligada à imaginação e à tera-
pia ocupacional; a segunda, é a arte de unir re-
talhos formando diferentes designs. Terapia 
ocupacional voltada principalmente a idosos. Espanhol Introdutório 

“Objetiva aliar os conhecimentos gramaticais 
básicos a um início de produção textual, tendo 
como origem a leitura de textos autênticos e de di-
ferentes gêneros textuais”. Espanhol Instrumen-
tal I – “Trabalha diferentes estratégias para via-
bilizar uma leitura crítica e aprofundada de textos 
autênticos, de difi culdade básica e mediana. De-
senvolve maior autonomia na leitura de textos 
estrangeiros” – Professora Beth de Albuquerque.

Orientação Acadêmica
“O foco é propiciar subsídios para o aluno adequar sua trajetória profi ssio-

nal e acadêmica às linhas de pesquisa disponíveis” – Professora Iara Barros.

História Patrimônio 
Cultural: Lugares de saberes e memória

O curso é dividido em quatro módulos independentes, com car-
ga horária mínima de 15 horas e carga horária máxima de 60 horas. 
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Carreira: governo monta 
armadilha para servidores

TRABALHO

Entenda o caso

REUNIÃO DE  DE JULHO. Encontro convocado pelo sindicato também decidiu retomar o GT Carreira 

Na quarta-feira, 6, repre-
sentantes das entidades de 
base da Fasubra participa-
ram da primeira reunião 
convocada pela Comissão 
Nacional de Supervisão da 
Carreira (CNSC)/Fasubra. 

A reunião foi virtual e 
teve como pauta principal 
o novo Programa de Gestão 
e Desempenho (PGD) insti-
tuído pelo governo Bol-
sonaro por intermé-
dio do Decreto nº 11.072. 

Pela UFRJ, participa-
ram seis companheiros, Ni-
valdo Holmes Filho, Maria 
Cristina Bastos, Agnaldo 
Fernandes, Vânia Maria 
Godinho, Edmilson Pereira 
e Joana Maria de Angelis. 

Não é de hoje que o gover-
no Bolsonaro vem intervindo 
na autonomia das univer-

Decreto de 
Bolsonaro traz 
elementos 
da reforma 
administrativa 
rejeitada pelos 
trabalhadores 
em 2021, alerta 
dirigentes do 
Sintufrj

Foto: Divulgação

sidades e na sua gestão por 
meio de orientações norma-
tivas, medidas provisórias 
e decretos. Este último  (nº 
11.072) foi publicado em 
maio, e passou a vigorar dia 
1º de junho. Tem como dire-
triz mais um programa de go-
verno na linha produtivista. 

A reunião da CNSC foi 
antecedida por outra, pre-
paratória, convocada pela  
direção do sindicato, na qual 
foi decidida a retomada do 
GT Carreira do Sintufrj 
para debater, estudar e ava-
liar os impactos do decreto 
e elaborar uma proposta 
alternativa da categoria.

PCCTAE
A CNSC foi um instrumento 
criado na Lei nº 11.091/2005, 
que instituiu o nosso atual 

A carreira dos técnicos-
-administrativos em edu-
cação das Instituições 
Federais de Ensino foi 
sancionada no dia 12 de 
janeiro de 2005 pela Lei nº 
11.091/2005, instituindo-
-se a PCCTAE. Que é o que 
atualmente vigora para os 
funcionários das univer-
sidades públicas federais.

O PCCTAE, fruto de 
uma greve de 77 dias, 

Plano de Carreira dos Car-
gos Técnico-Administrativos 
em Educação (PCCTAE). O 
papel da comissão é acom-
panhar a implementação 
da carreira e propor altera-
ções. Por isso a convocação 
da reunião com as entida-
des de base no 6 de julho.

“A retomada do nosso 
Grupo de Trabalho de Car-
reira do Sintufrj é tarefa 
imediata e importante para 
debatermos com a categoria 
as implicações desse pro-
grama de gestão do governo 
no nosso trabalho”, explica 
Nivaldo Holmes Filho, coor-
denador de Comunicação do 
Sintufrj e um dos represen-
tantes da categoria que par-
ticipou da reunião da CNSC.

Nivaldo faz um aler-
ta: “Estão confundindo o 

trabalho remoto com esse 
programa. Não é. É uma 
armadilha. Já se constituiu 
numa reforma adminis-
trativa. Nós, funcionários, 
fi camos preocupados em 

garantir o funcionamento 
da instituição, mas fi camos 
com todo o ônus de estrutura 
para assegurar o trabalho.  
O pessoal esquece que não 
estamos mais na pandemia.”

mobilizações e carava-
nas a Brasília, não foi a 
carreira almejada pelo 
movimento, mas foi 
uma vitória devido à es-
tagnação funcional da 
categoria, em que mais 
de 70% estava estacio-
nada no topo do antigo 
PUCRCE (Plano Único de 
Classifi cação e Retribui-
ção de Cargos e Empre-
gos), instituído em 1987.
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“Mais sensibilidade, mais 
empatia e cuidado ao tratar com 
pessoas que vivem realidades 
tão diferentes de algumas ou-
tras”. Foi com este “toque” que a 
assistente de administração da 
Secretaria Acadêmica de Gra-
duação do Instituto de Biologia, 
Bruma Carvalho, iniciou a con-
versa por WhatsApp com o Jor-
nal SintufrJ. Ela se define como 
uma pessoa trans não-binária. 

“Me identifico diferentemen-
te do masculino e feminino, e 
prefiro que utilizem femininos 
ou neutros para se referirem a 
mim”, diz Bruma, servidora da 
UFRJ há 14 anos, desde 2010 na 
mesma unidade e função. For-
mada em composição de interio-
res pela Escola de Belas Artes 
da universidade, ela dedica-se 
também a pesquisar processos 
artísticos que falam sobre corpo, 
gênero, sexualidade e raça.  

“REGISTRO, MEMÓRIA, 
HISTÓRIA E PRESENÇA” 
“Precisamos estar presentes nos 
espaços de decisão, poder e dis-
cussão de modo que nossas cor-
pas influenciem, interfiram de 
forma ativa no entendimento de 
mundo que nos rodeia, para que 

'Eu me orgulho'
“Produzimos epistemologias trans com muita qualidade e cada vez mais”, 
diz Bruma Carvalho, que se define como trans não binária

nossas experiências coletivas 
percebam o que já é realidade.  
Somos muites e sempre estive-
mos aqui, há milênios”, ensina 
Bruma, que cita com reverência 
duas ancestrais com registros 
mais antigos no país: Tybira, in-
dígena LGBTQ (século 17) e Xica 
Manicongo, trans negra (século 
16). “Foi a partir delas que no 
Brasil se começou a pensar nas 
estratégias de melhoria de vida 
das pessoas trans”, informa. 

“QUEREM NOS FAZER PARAR”
“O Brasil é o país que mais mata 
travestis e pessoas trans no 
mundo, em sua maioria negras. 
Mas também tem riquíssimas 
contribuições de pessoas trans 
e travestis. Produzimos episte-
mologias trans com muita quali-
dade e cada vez mais. Procurem 
saber e se atualizem”, aconselha 
a técnica-administrativa, acres-
centando: “É preciso que o esfor-
ço venha de pessoas cisgeneras 
e heterossexuais no sentido de 
aprender e conhecer, não apenas 
sobre pessoas trans, mas tam-
bém sobre pessoas LGBTQIAP+ 
em geral.” 

“O que acontece na UFRJ não 
é diferente do restante da socie-

dade. O capitalismo neoliberal 
trabalha a partir da tentativa 
de aniquilação da diferença para 
que seu projeto de poder con-
tinue facilitado (quanto menos 
especificidades mais facilmente 
somos explorades). A discrimina-
ção que acontece institucional, 
estrutural e individualmente é a 
tentativa derrotada de nos fazer 
parar”, observa Bruma.

PROBLEMAS NA UFRJ
Uma situação burocrática ocorre 
na universidade em relação aos  
servidores trans e travestis, apon-

“Eu me orgulho em atender al-
gume discente e percebo, mui-
tas vezes sem palavras, a im-

ta Bruma: “O nome social não foi 
corretamente implantado e esta 
política pública, na esfera do go-
verno federal, até hoje não tem 
seu acesso facilitado. O SouGov.
br, por exemplo, não tem menção 
ao nome social.” 

“Desde que comecei a utilizar 
meu nome na UFRJ todo mês al-
guém da Equipe de Registro da 
PR-4 precisa alterar manualmen-
te o meu nome, pois toda virada de 
mês o sistema acusa erro e retor-
na ao meu nome antigo. E esse é o 
exemplo da discriminação institu-
cional que passo sempre”, afirma.  

vamos continuar caminhando 
para uma maior diversidade uni-
versitária, apesar do governo fe-
deral.”

“Quero continuar me emocio-
nando ao perceber o alívio em ou-
tres LGBTQ ao chegar na secre-
taria para ser atendide e ter uma 

'Nos 
enxergamos'

pessoa como elus ali, que tam-
bém pode ocupar aquele espaço, 
que também é parte da estrutu-
ra do país. É preciso acabar com 
a ideia de que o Brasil é aquela 
imagem fecal que ocupa o Pla-
nalto. Aquilo é uma mentira”, 
dispara Bruma Carvalho.

BRUMA CARVALHO. "O Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans"

portância de nos enxergarmos, 
nos sentirmos, nos percebermos 
em quem está do outro lado do 
balcão”, observa Bruma. “A uni-
versidade cada dia fica mais di-
versa. Há tentativas de voltar-
mos ao passado, mas o tempo é 
referência de si, e acredito que 
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