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A crise na Foccus, uma das empre-
sas terceirizadas contratadas pela 
UFRJ, repõe o foco no ambiente de 
precarização do trabalho que afeta 
esses profi ssionais. São trabalhado-
res que exercem funções diversas e 
sem os quais o dia a dia dos campi 
seria inimaginável. De acordo com 
a pró-reitoria que cuida dos contra-
tos, cerca de 2.450 terceirizados ser-
vem à universidade. 

Textos de presidenciáveis do campo po-
pular (UP, PSTU, PCB e PT) inauguram o 
Encarte Especial sobre eleições. Nesta 
primeira edição, o destaque é para pon-
tos do programa geral dos pré-candida-
tos. Na próxima semana eles vão falar 
sobre temas específi cos. O PDT, convida-
do, não enviou conteúdo.
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ALERTA: GOLPE CONTRA SERVIDOR DA UFRJ
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O DRAMA DOS 
TERCEIRIZADOS

E S P E C I A L
eleições 2022

Reunião de aposentados(as) e pensionistas na quarta-feira, 
27 de julho, às 10h, no Espaço Cultural

PÉRICLES VERA LULA SOFIA
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Alerta: estelionatários 
agem na UFRJ

Reafirmamos que Orestes Manoel vai comandar atividades relacionadas à saúde mental 
organizadas pela Coordenação de Aposentados(as) e Pensionistas do Sintufrj.

Os contemplados são: 
NOME/BARRACA
Carla Goia Vasco  (Artesanato e Vestuário)
Iracema Faria da Silva (Artesanato e Vestuário)
Luiza Maria Linhares Pereira (Artesanato e Vestuário)
Laura Gomes Barreto (Bebidas)
Raphael Matheus da Silva (Bebidas)
Vander Aparecido de Araújo (Bebidas)
Julyana Ferreira da Silva (Caldos)
Maria Helena Paes da Silva Mora (Caldos)
Regina Célia da Luz Ferreira (Caldos)
Ana Clara da Silva Alves (Churrascos)
Diego Fraguas Costa (Churrascos)
Gilvan Joaquim da Silva (Churrascos)
Leonardo da Costa Tavares do Couto (Churrascos)
Ruan Santos da Silva (Churrascos)
Desirée Oliveira Alves (Doces)
Djego Delcyr Nunes Guimarães (Doces)
Marcelo Jorge Genovese (Doces)
Vânia Andrade Mota (Doces)
Antônio Carlos Silva Ferreira (Salgados)
Karina Bensabat Tourinho (Salgados)
Luciene da Silva Cardia (Salgados)
Marcos Antônio Carneiro Martins (Salgados)
Yasmin Silva Dias (Salgados)ATENÇÃO!

Orientação para quem tiver caído no golpe do 
estelionato:

 Fazer Boletim de Ocorrência (BO) na polícia.
 Reunir o BO, cópias da identidade, CPF e com-

provante de residência e trazer ao Sintufrj.
 Assinar procuração para ser encaminhada à as-

sessoria jurídica do sindicato que cuidará do processo.

A direção do Sintufrj esclarece que é ação de 
estelionatário(s) informações que têm circulado em 
grupos de WhatsApp acerca de supostas liberações 
de valores relacionadas a ações judiciais movidas pelo 
sindicato.

 Informações corretas sobre os processos podem 
ser obtidas pelos telefones do ATENDIMENTO: 3194-
7101/7104.

 O telefone do escritório Cassel Ruzzarim Santos 
Rodrigues – responsável pelas ações coletivas (3035-
6500) – também está disponível para fornecer infor-
mações ao sindicalizado por meio de mensagens de 
WhatsApp.

 O Sintufrj recomenda atenção redobrada aos 
sindicalizados: não é a primeira vez que a ofensiva de 
golpistas tenta tirar vantagens de servidores relacio-
nados nos processos em busca de seus direitos.

É importante para combatermos os estelionatários 
que pessoas abordadas ou vítimas procurem o seu sin-
dicato.

Sorteio das 
barracas 
para o 
Arraiá do 
Sintufrj

Reunião de aposentados(as) 
e pensionistas

CORREÇÃO

Na quarta-feira, 27 de julho, às 10h, no Espaço Cul-
tural do Sintufrj. Pauta: organização do IX Encon-
tro da Fasubra de Aposentados(as) e Pensionistas, 
de 18 a 20 de agosto, em Brasília (UnB).

Conforme consta do edital (disponível 
no Jornal do Sintufrj online, edição 
1379), os contemplados deverão:
a) Comparecer na sede do Sintufrj, em 
28 de julho de 2022, para a reunião às 
10h, no Espaço Cultural da entidade, 
munidos de comprovante de vínculo 
com a UFRJ, RG, CPF e de residência.
b) Realizar pagamento em espécie de 
taxa de uso da barraca no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais) na referida 
reunião.
c) O não comparecimento à reunião, 
a falta de documentação ou o não 
pagamento da taxa acarretarão na 
desclassificação do sorteado, sendo a 
vaga ocupada pelo próximo na lista 
geral.
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  Direção Executiva do 
Sintufrj para o mandato 
2022 – 2025 tem alerta-
do e mobilizado, desde 
antes das eleições sindi-
cais, para a necessidade 
da luta contra o governo 
de Bolsonaro, Mourão e 
Guedes, um governo do 
centrão, dos banqueiros e 
dos generais traidores da 
pátria.

Nestes quase dois 
meses de gestão a com-
posição política de nossa 
chapa analisando a con-
juntura nacional enxerga 
claramente o crescimento 
do golpismo de Bolsonaro 
e seus aliados contra as 
eleições e as liberdades 
democráticas. O ápice 
das provocações golpistas 
ocorreu na terça-feira 19 
de julho em reunião no 
palácio de Governo com 
embaixadores de 70 paí-
ses. Na ocasião Bolsona-
ro repetiu uma série de 
ataques ao processo elei-
toral, que são repetições 
de falas de 2021, desmen-
tidas em sua totalidade 
pelos órgãos da justiça 
eleitoral.

As sinalizações do 
grande capital interna-
cional através de seus 
porta-vozes nas embai-
xadas dos EUA e Europa 
são de apoio ao processo 
eleitoral e desautoriza-
ção de Bolsonaro. Mas 
acuado e temendo pela 

RESISTIR AO GOLPISMO NAS RUAS
punição dos crimes de ge-
nocídio e corrupção que 
cometeu durante seu go-
verno, Bolsonaro indica 
que pode não seguir o con-
selho dos patrões e tentar, 
de fato, uma quartelada.

Escalada de violência 
contra o povo trabalhador

Importante destacar 
que esta ação foi prece-
dida por acontecimentos 
que deixaram em alerta 
o povo brasileiro ao longo 
dos últimos dias: em 07 
de julho durante comício 
de Lula na Cinelândia 
uma bomba de pequeno 
porte foi explodida, no 
mesmo dia um tiro atra-
vessou a janela de sala do 
Jornal Folha de SP; em 
09 de julho o tesoureiro 
do PT em Foz do Iguaçu 
Marcelo Arruda foi as-
sassinado, durante festa 
temática em alusão a seu 
partido, por um apoiador 
de Bolsonaro.

O clima de estímulo 
à violência contra o povo 
trabalhador é presente 
também na normaliza-
ção de ações de crueldade 
que marcaram os últimos 
meses, em grande parte 
dirigidas por aliados de 
Bolsonaro nas estrutu-
ras de Estado. Foi assim 
no assassinato por asfi-
xia do trabalhador defi-
ciente mental Genivaldo 
em Sergipe, pelas mãos 

de agentes da PRF em 
um camburão com gás, 
e nas recentes chacinas 
do Complexo da Penha 
(25 mortos em maio) e 
Complexo do Alemão (18 
mortos em julho), que 
configuram um eviden-
te populismo eleitoral 
do Governador Claudio 
Castro. Outras duas exe-
cuções em favelas contra 
homens negros desarma-
dos e rendidos foram re-
alizadas por agentes das 
Polícias Militares de Mi-
nas Gerais e Bahia.

Após 4 anos deste go-
verno, chegamos ao pa-
tamar de 63 milhões de 
brasileiros vivendo com 
menos de R$500 por mês 
em um país onde os 10% 
mais ricos detêm 80% do 
patrimônio privado do 
país. Em contrapartida 
a metade mais pobre tem 
1% da riqueza. O país 
campeão em produção 
de alimentos deixa 33 
milhões de pessoas com 
fome todos os dias.

Todo este quadro apre-
senta a perigosa escalada 
no país que pode piorar 
mais ainda a situação 
da classe trabalhadora 
brasileira. Com um gol-
pe que impeça as eleições 
de outubro, ou que não 
reconheça seus resulta-
dos, podemos vivenciar 
o retorno de situações 
presentes nos 20 anos de 

Ditadura no país, como 
proibição do livre direito 
de organização, interven-
ção em sindicatos, censu-
ra contra o povo.

Governo reprovado pela 
população: bolsonarismo 
em desespero eleitoral

Cinicamente, Bolso-
naro e o centrão, após 
ficarem anos desviando 
recursos bilionários em 
orçamentos secretos e 
cortes de verbas na edu-
cação e saúde, aprovaram 
a PEC da chantagem elei-
toral, em manobra pu-
ramente eleitoreira. Im-
portante lembrar que em 
março de 2020 o governo 
era contrário ao auxílio 
emergencial, defendia 
abertura total da econo-
mia em meio à pandemia, 
prática que mesmo mi-
tigada levou ao genocí-
dio de milhares entre as 
mais de 600 mil mortes 
por Covid. Se quisessem 
mesmo garantir dignida-
de à população deixavam 
de priorizar a remunera-
ção dos banqueiros com 
trilhões de juros e amor-
tizações da dívida pública 
e tornavam permanente 
o auxílio.

Os generais que cer-
cam Bolsonaro em minis-
térios e cargos de coman-
do em estatais estão cada 
dia mais desmoralizados, 
com salários milionários 

e nenhuma solução para 
os problemas do país. Em 
maio de 2021, em portaria 
do Ministério da Econo-
mia, tiveram seus soldos 
ampliados de R$ 33 mil 
para R$ 66 mil. Depois de 
30 anos de redemocrati-
zação eles questionam as 
urnas, mas nunca promo-
veram eleições em seus 
quartéis, ou seja, não sa-
bem nada sobre proces-
sos democráticos.

Ocupar as ruas e resistir ao 
golpismo

O Sintufrj tem marca-
do presença nos grandes 
protestos de rua nos últi-
mos dias que marcam a 
defesa da educação e da 
democracia. Avaliamos 
que todo o movimento 
sindical deve convocar a 
população a resistir em 
unidade contra ataques 
ao processo eleitoral e 
defender que o povo se 
manifeste contra a fome, 
carestia e desemprego.

Os próximos meses se-
rão de intensa luta e ela 
deve ser principalmente 
nas ruas. No dia 11 de 
agosto, dia do Estudan-
te, novos protestos estão 
sendo organizados e mais 
uma vez a Direção Exe-
cutiva do Sintufrj estará 
presente e convoca todas e 
todos os trabalhadores da 
UFRJ para esta batalha 
por direitos e democracia.

A

Foto: Renan Silva
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Na UFRJ, terceirizadas roubam direitos de trabalhadores
A troca de CNPJ é ardil conhecido para que os mesmos grupos troquem o nome de empresas para a obtenção de novos contratos

A exploração da 
mão de obra dos 
trabalhadores ter-

ceirizados pelas empresas 
prestadoras de serviços 
(“as terceirizadas”) comu-
mente vem acompanhada 
por desrespeito aos direi-
tos trabalhistas. Já viven-
ciamos muitos episódios 
aqui na UFRJ. O mais re-
cente envolve os trabalha-
dores da empresa Focus.

Uma reunião na quarta-
-feira, 13 de julho, na Praia 
Vermelha, que reuniu cer-
ca de 70 pessoas, expôs o 
drama desses trabalhado-
res. “Essa empresa está 
de novo pressionando os 
terceirizados a pedirem 
demissão para que ela não 
arque com as suas res-
ponsabilidades no ato do 
desligamento do trabalha-
dor, prometendo vaga em 
outros locais”, denuncia 
Luciana Calixto, dirigen-
te da Attufrj, a associação 
dos terceirizados da UFRJ. 

“Trabalho há 10 anos 
como terceirizada da UFRJ 
e é a mesma problemática. 
As empresas já entram na 
UFRJ sabendo o caminho 
que podem percorrer im-
punemente. Podem atrasar 
nosso pagamento e nosso 
vale-alimentação e trans-
porte. Aí, após meses, são 
chamadas para conversar, 
são punidas e fazem acor-
do. Quando vão embora, 

não pagam a ninguém, 
abrem falência e entram 
com um novo CNPJ, re-
tornando à UFRJ. E con-
tinua esse círculo vicioso”, 
narra Luciana Calixto.

FISCAL DE CONTRATO
O Þ scal de contrato dos ser-
viços da Praia Vermelha, 
Leonardo Fernandes da 
Rocha, conÞ rma a denún-
cia da Attufrj. Os Þ scais de 
contrato são funcionários da 
universidade e têm a incum-
bência de assegurar o corre-
to cumprimento do contrato 
no local da prestação do ser-
viço, sendo a Pró-Reitoria 
de Gestão e Governança 
(PR-6) responsável pelo diá-
logo direto com as empresas.

“A empresa Foccus, cien-
te do término do seu contra-
to com UFRJ Campus Praia 
Vermelha, lançou mão do 
aviso-prévio e férias, forçan-
do os terceirizados a pedi-
rem demissão caso tivessem 
interesse em permanecer 
na Praia Vermelha traba-
lhando na nova empresa 
de asseio e conservação. 
Com isso muito dos direitos 
trabalhistas serão perdi-
dos por esses terceirizados. 
O mesmo artifício foi, sim, 
utilizado pela empresa no 
CCMN”, atestou Leonardo.

Uma trabalhadora ter-
ceirizada do CCMN, auxiliar 
de serviços gerais, narrou o 
caso da Foccus. “A empresa 

queria que fôssemos para 
a Praia Vermelha. Para 
não pagar a rescisão alegou 
que tinha outros setores 
para nos colocar”, conta ela.

Segundo Leonardo Ro-
cha, a Foccus também des-

cumpriu a lei do vale-trans-
porte, “prática comum nas 
empresas terceirizadas na 
UFRJ, onde os funcioná-
rios têm que tirar dinheiro 
do seu salário para arcar 
com os custos da passa-

gem do trabalho para casa 
e de casa para o trabalho”.

Atualmente Leonardo 
não está mais na Þ scaliza-
ção da empresa Foccus, e 
informou que as direções 
das unidades estão cien-

REUNIÃO NA PRAIA VERMELHA. Terceirizados da Foccus 
vítimas da superexploração da empresa contratada pela UFRJ

“Um absurdo”, 
diz Fábio Marinho

Fábio Marinho, coordena-
dor de Organização e Po-
lítica Sindical do Sintufrj, 
considera um absurdo a 
situação dos terceirizados. 
Ele aÞ rmou que a responsa-
bilidade em última instân-
cia é da Reitoria da UFRJ, 
que celebra esses contratos.

“É um absurdo que a 
maior universidade fede-
ral do país permita que 
esse tipo de coisa aconteça 
com seus trabalhadores 
terceirizados, que são vi-
tais para o funcionamento 
da universidade”, decla-
ra o dirigente do Sintufrj.

Para Fábio Marinho, 
deve-se pensar em novas 
formas de contratação de 
serviços, “para retirarmos 
o intermediário do meio”. 
Segundo ele, a terceirização 
só faz com que a universi-
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PR-6 diz que 
desconhecia 
o problema

Em resposta ao Sintufrj, 
a Pró-Reitoria de Gestão 
e Governança (PR-6) in-
formou que até o momen-
to desconhecia a atitude 
da Foccus em relação 
aos direitos trabalhistas 
de seus funcionários. 
Segundo a PR-6, a empre-
sa Foccus possui três con-
tratos com a UFRJ. O pri-
meiro terminou dia 7 de 
julho. O segundo tem vi-
gência até 11 de agosto. E 
o terceiro terminará em 30 
de novembro. Atualmente, 
a universidade tem 43 
contratos vigentes com 
empresas terceirizadas.
A UFRJ tem em torno de 
2.450 trabalhadores ter-
ceirizados que recebem 
em média R$ 1.700,00. 
Eles estão distribuídos 
em todos os campi em 
funções de auxiliar de ser-
viços gerais, auxiliar de 
processamento de dados, 
copeiro, mensageiro, ma-
queiro, cozinheiro, auxiliar 
de cozinha, camareiro, 
vigilante, auxiliar de al-
moxarife, recepcionista 
bilíngue, guardiania de 
piscina, condutor de veí-
culos, tradutor/intérprete, 
bombeiro civil, zeladoria.

Como as empresas agem*

*Relato de Luciana Calixto

UM PEQUENO EXÉRCITO de quase 2.500 terceirizados servem à universidade

1 2 4
53

As empresas já 
entram na UFRJ 
sabendo o caminho 
que podem percorrer 
impunemente

Atrasam pagamento, 
vale-alimentação e 
vale-transporte

Quando vão embora, 
não pagam a ninguém, 
abrem falência

Em seguida, entram 
com um novo CNPJ, 
retornando à UFRJ

Após meses, são chamadas 
para conversar, recebem 
punição, mas fazem acordo

tes da situação. “Somos 
trabalhadores como vocês 
e queremos nossos direi-
tos respeitados, então o 
que acontece conosco aqui 
na UFRJ é muito triste”, 
observa Luciana Calixto.

“Um absurdo”, 
diz Fábio Marinho

dade gaste mais dinhei-
ro. “Os terceirizados ga-
nham menos e a Attufrj, 
recorrentemente, tem de 
enfrentar toda essa insta-
bilidade, Þ cando à mercê 
de lucro apenas”, aÞ rma.

Segundo Luciana Ca-
lixto, o ideal seria a 
contratação direta pela 
UFRJ. “A Reitoria diz 
que está aberta ao diálogo 
com os terceirizados, mas 
nada avança. Para mim, 
deveria acabar com a 
contratação de empresas 
terceirizadas e os funcio-
nários serem contratados 
diretamente pela UFRJ. 
E para essas empresas 
que atrasam salários e 
não pagam nossos direi-
tos as punições deveriam 
ser mais rígidas”, avalia 
a dirigente da Attufrj.

Fotos: Renan Silva
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LEONARDO PÉRICLES - UP

VERA LÚCIA SALGADO - PSTU

O pré-candidato da Unidade 
Popular (UP) pelo Socialismo 
é Leonardo Péricles, homem 
negro, trabalhador e morador 
de ocupação urbana, em um 
dos maiores complexos de fa-
velas de Belo Horizonte – MG. 
A UP é o mais novo par� do 
de esquerda fundado no Bra-
sil em 2019, após coletar 1,2 
milhões de assinaturas por 
meio de uma forte campanha 
de rua e nas bases de atua-
ção de movimentos sociais.

O centro do programa do 
par� do é colocar as riquezas 
produzidas pelo povo tra-
balhador a serviço de seus 
interesses, contra a polí� ca 
dos úl� mos anos de jogar nas 

O Brasil vive uma grave crise 
econômica, social e polí� ca. 
O número de brasileiros com 
fome supera os 33 milhões. 
Mais da metade do povo vive 
em insegurança alimentar. 
São 38% dos brasileiros so-
brevivendo com apenas um 
salário-mínimo, em meio ao 
crescimento da infl ação. 

O governo Bolsonaro apli-
ca uma polí� ca de entrega de 
nossas riquezas e estatais ao 
capital estrangeiro. Sucateia 
os serviços públicos. Destrói 
o meio ambiente. Persegue 
e mata quilombolas, indíge-
nas e ambientalistas. Ataca as 
mulheres, os negros e negras 
e as LGBTs. E quer impor uma 

E S P E C I A L
eleições2022

costas da classe trabalhado-
ra o peso da crise econômica 
e social. Para a UP é funda-
mental a revogação das refor-
mas an� povo, Teto de gastos, 
Trabalhista e Previdenciária.

ALGUMAS DAS 
PRINCIPAIS MEDIDAS

 Criação de frentes emergen-
ciais de trabalho, nos bairros 
pobres e interior de todo o país, 
com obras de infraestrutura em 
saneamento, manutenção e 
construção de postos de saúde, 
moradias populares para gera-
ção de milhões de empregos.

 Garan� a de auxílio emer-
gencial de um salário mínimo, 
incluir essa na cons� tuição e 

ditadura militar em nosso 
país, que precisamos derrotar 
nas ruas.  

Por outro lado, para aten-
der às necessidades dos tra-
balhadores, só com indepen-
dência de classe. Por isso, não 
estamos com Lula-Alckmin. 
Governar com a burguesia e 
o imperialismo não vai � rar o 
Brasil da barbárie social.

Precisamos de um projeto 
socialista, com independên-
cia de classe, que aponte me-
dias concretas para resolver 
as necessidades do povo po-
bre e trabalhador.

ASSIM, DEFENDEMOS: 
  Expropriação das 100 

mantê-lo até que seja garan� do 
pleno emprego no país.

 Auditoria do Sistema da Dívi-
da Pública Brasileira, com sus-
pensão imediata do pagamento 
pelo orçamento de Estado. 

 Nacionalização do sistema 
bancário e controle popular do 
sistema fi nanceiro.

 Fim da espoliação imperialista 
sobre a economia nacional; fi m 
da sangria de recursos para o 
exterior. 

 Reesta� zação das estatais pri-
va� zadas. 

 Reforma Agrária popular com 
prioridade da produção de ali-
mentos para abastecimento 
interno.

 Reforma Urbana popular com 

maiores empresas privadas e 
proibição da remessa de lu-
cros para fora;

  Reesta� zação das empre-
sas priva� zadas, como a Vale 
e Petrobras, sob controle dos 
trabalhadores;

  Não pagar a dívida pública 
aos banqueiros, para garan-
� r inves� mentos em saúde, 
educação, transporte, mora-
dia e saneamento básico;

  Fortalecimento dos servi-
ços públicos, com valorização 
dos servidores;

  Dobrar o salário-mínimo 

amplo programa de ocupação 
de imóveis sem função social. 

 Anulação dos impostos ex-
torsivos cobrados do povo; im-
posto sobre as grandes fortunas 
(Bilionários) e progressivo. 

 Prioridade na ampliação do 
acesso e inves� mento à saúde e 
educação públicas em todos os 
níveis. Combate à mercan� liza-
ção destes setores.

 Punição para os torturadores 
e assassinos da ditadura, revi-
são da Lei da Anis� a; apoio à 
luta por Memória, Verdade e 
Jus� ça. 

 Firme combate ao Racismo 
com polí� cas de reparação. 
Enfrentamento ao Machismo e 
Lgb� obia.

rumo ao mínimo do Dieese;

  Revogar por completo as 
reformas Trabalhista e da Pre-
vidência;

  Redução da jornada de 
trabalho, sem redução de sa-
lário;

 Defender o meio ambiente 
e as comunidades tradicio-
nais, com demarcação das 
terras indígenas e quilombo-
las;

 Polí� cas públicas de com-
bate ao machismo, racismo, 
LGBTfobia, xenofobia, capa-
ci� smo.
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SOFIA MANZANO - PCB

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - PT

O Brasil vive atualmente a 
maior crise do último meio 
século – uma crise eco-
nômica, social e política, 
agravada pela crise sanitá-
ria que explicitou todas as 
mazelas do capitalismo bra-
sileiro.

Nos apresentamos como 
uma alternativa popular/
revolucionária centrada na 
autonomia e independên-
cia da classe trabalhadora 
para tirar o país da crise e 
avançar nas transformações 
sociais e políticas no Brasil, 
pela construção do Poder 
Popular e do Socialismo.

“Vamos juntos pelo 
Brasil” – Frente composta 
pelo PT, PSB, PCdoB, 
PV, PSOL, REDE e 
SOLIDARIEDADE

O sentido dessa união 
não é de apenas trabalhar 
pela vitória eleitoral, mas, 
sobretudo, por um projeto 
que reconstrua o país no 
presente e o transforme 
para o futuro. Nosso ho-
rizonte é a criação de um 
projeto justo, solidário, sus-
tentável, soberano e criati-
vo para um Brasil que seja 
de todos os brasileiros e 
brasileiras.

E S P E C I A L
eleições2022

Somos pela revogação 
de todas as contrarreformas 
e toda a legislação neolibe-
ral contrária aos interesses 
dos trabalhadores, da ju-
ventude e da população po-
bre; defendemos uma polí-
tica que assegure emprego 
e moradia para todos, com 
a estatização dos transpor-
tes públicos e reestrutu-
ração da dívida interna; a 
revogação da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e do 
teto dos gastos e a criação 
de uma Lei de Responsabi-
lidade Social, que garanta 
recursos para investimen-
to público no desenvolvi-

Mais do que nunca, o 
Brasil precisa resgatar a 
esperança na reconstru-
ção e na transformação de 
um país devastado por um 
processo de destruição que 
nos trouxe de volta a fome, 
o desemprego, a inflação, o 
endividamento e o desalen-
to das famílias; que coloca 
em xeque a democracia e 
a soberania nacional, que 
destrói o investimento pú-
blico e das empresas, e que 
dilapida o patrimônio na-
tural, aprofundando as de-
sigualdades e condenando 
o país ao atraso e ao isola-
mento internacional. 

mento do país e nas áreas 
sociais; a transformação do 
BNDES num instrumento fi-
nanciador das políticas go-
vernamentais, tanto econô-
micas quanto sociais; uma 
política para acabar com 
a fome e distribuir a ren-
da, além de uma reforma 
tributária progressiva que 
taxe os lucros e dividendos, 
grandes fortunas e heran-
ça, transações financeiras, 
isentando da cobrança do 
imposto de renda quem ga-
nha até cinco salários míni-
mos; além de uma política 
de recomposição das per-
das salariais e valorização 

A sociedade brasileira 
precisa voltar a acreditar na 
sua capacidade de mudar 
os rumos da História, para 
superar uma profunda crise 
social, humanitária, política 
e econômica, agravada por 
um governo negacionista, 
que negligenciou os efeitos 
da pandemia, sendo o prin-
cipal responsável por cen-
tenas de milhares de mor-
tes. O Brasil merece e pode 
mudar para muito melhor, 
pois nossa gente já provou 
do que é capaz. O Poder 
Público deve ser o grande 
estimulador dos acordos 
e parcerias multissetoriais 

do salário mínimo, aliada a 
uma reforma agrária sob o 
controle popular e ao com-
bate permanente a todas as 
formas de opressão. Nesse 
sentindo ainda pontuamos 
a necessidade de uma re-
dução da jornada de traba-
lho para 30h semanais sem 
redução salarial.

Defendemos também a 
criação de conselhos popu-
lares por setores e territó-
rios para potencializar par-
ticipação direta do povo.

necessários para a recons-
trução do nosso país. 

A política econômica 
vigente é a principal res-
ponsável pela decomposi-
ção das condições de vida 
da população, da instabili-
dade e dos retrocessos na 
produção e no consumo. O 
desemprego e a subutili-
zação da força de trabalho 
seguem extremamente ele-
vados, enquanto a precari-
zação avança e a indústria 
definha. 
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Fotos: Divulgação

"Reconstruir o país: a re-
tomada do Estado demo-
crático de direito e a de-
fesa da educação pública 
e popular” foi o tema da 
II Conferência Nacional 
Popular de Educação 
(Conape) – também deno-
minada em plenário “Co-
nape da esperança”. Esse 
importante encontro de 
militantes dos movimen-
tos social,  sindical e es-
tudantil reuniu cerca de 
três mil pessoas, de 15 a 
17 de julho, no Centro de 
Convenções do Rio Gran-
de do Norte. 

Uma delegação do 
Sintufrj composta pelos 
coordenadores de Educa-
ção, Cultura e Formação 

“Conape da esperança” aponta os caminhos da luta

Sindical Helena Vicente 
Alves e Edmilson Perei-
ra, pela coordenadora de 
Políticas Sociais Vânia 
Maria Godinho e pela 
coordenadora de Orga-
nização e Política Sindi-
cal Ana Beatriz Pinheiro 
participou dos três dias 
de debates, que culmi-
naram com a aprovação 
da Carta de Natal – do-
cumento que ainda será 
divulgado. A conferência 
foi organizada pelo Fó-
rum Nacional Popular da 
Educação (FNPE).

DEBATES
Sob o lema “Educação pú-
blica e popular se constrói 
com democracia e partici-

pação social: nenhum di-
reito a menos e em defesa 
dos legados de Paulo Frei-
re”, a II Conape discutiu 
e aprovou reivindicações 
do setor de educação e as 
pautas dos movimentos 
voltadas para a recons-
trução do país a partir do 
golpe de 2016. Foram seis 
eixos temáticos em debate 
– a Fasubra coordenou a 
mesa do segundo: “PNE, 
Planos Decenais, SNE, 
Políticas Setoriais e Di-
reito à Educação” – que 
resultaram na Carta de 
Natal. 

O documento apre-
senta uma plataforma de 
lutas em defesa dos pro-
fissionais da educação, da 

educação pública de qua-
lidade, laica, democrática 
e inclusiva, e aponta ca-
minhos para a resistência 
aos ataques do governo 
Bolsonaro ao setor, às ins-
tituições republicanas, à 
vida, à soberania nacional 
e popular, aos direitos de 
cidadania dos brasileiros. 

VÂNIA Godinho, Ana Beatriz e Helena Alves (Sintufrj), Márcia 
Abreu e André dos Santos (coordenadores da Fasubra), e 
Edmilson Pereira (Sintufrj)

"Uma década da Lei de Cotas" foi tema da aula inaugural do V Curso 
de Formação para atuação em bancas de heteroidentificação na UFRJ. 
Ela foi ministrada pela professora Gracyelle Costa, da Escola de Serviço 
Social e coordenadora do Neabi/UFRJ (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
e Indígenas/UFRJ). Como se sabe, 2022 é um marco nessa conquista 
(a Lei de Cotas) que mudou o perfil social das universidades federais 
brasileiras.

Cotas são tema do curso de 
heteroidentificação

“Foi muito importan-
te a presença do Sintufrj 
nesse evento  comprome-
tido com a luta por uma 
educação pública, laica, 
gratuita e de boa quali-
dade para todos, todas e 
todes”, avaliaram os diri-
gentes do Sindicato pre-
sentes na II Conape.  

 

Foto: Internet

REPRESENTANTES de todo o país construíram a Carta de Natal  – documento com propostas de lutas em defesa da educação pública de qualidde
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Ebserh entrou na Unirio 
pela porta dos fundos

HOSPITAL DE REFERÊNCIA entre as unidades hospitalares, o Gaffrée e Guinle está nas mãos da Ebserh desde 

Foi ação isolada do 
reitor e do diretor 
do Gaffrée e Guinle 
que viabilizou o 
ingresso da empresa 
na administração 
do hospital, diz 
Rodrigo Ribeiro

Daesde 2016, o Hos-
apital Universitá- 
ario Gaffrée e Guin-

le (HUGG) é gerenciado 
pela Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). “Foram cerca de 
cinco anos resistindo, com 
muito debate, comissões 
de diagnóstico, plebiscitos”, 
relata Rodrigo Ribeiro, ser-
vidor há 16 anos da Unirio. 
Em agosto, ele será empos-
sado pela categoria coor-
denador-geral da Asunirio. 

“A Ebserh entrou na 
Unirio por meio de uma 
ação isolada do reitor e do 
diretor do HUGG, após um 
Consuni, em que teve vio-
lência física inclusive, mar-
cada por voadora de um 
professor favorável à em-
presa em um aluno, cujas 
imagens gravadas pela Glo-
bo News estão na internet”, 
conta o servidor, que con-
versou com o Jornal do Sintufrj. 

Qual era a situação do HUGG 
antes da Ebserh?

 Muito difícil. O défi cit de 
pessoal era crescente pela 
falta de concurso e os recur-
sos muito escassos. Mas as 
relações de trabalho eram 
muito melhores. Não eram 
boas, mas pioraram signifi -
cativamente. Assédios au-
mentaram, a centralização 
da gestão e a verticalização 
rígida nas relações enges-
saram o debate coletivo e 
a democracia regrediu. Tí-
nhamos conselho gestor e  
representação na área de 
planejamento de saúde 2.1.

A falta de pessoal no HUGG 
foi resolvida?

 Não. Embora o núme-
ro de trabalhadores te-

nha aumentado, não há 
um redimensionamento dos 
cargos. Até hoje não existe 
uma organização com uma 
distribuição adequada da 
força de trabalho. Leitos e 
algumas enfermarias conti-
nuam fechadas, e ainda há 
uma demanda reprimida 
para o atendimento de vá-
rias especialidades. Além 
disso, a Ebserh terceirizou 
vários serviços além dos 
que já existiam, como, por 
exemplo, o faturamento.

A Ebserh injetou recursos 
financeiros no hospital? 

 A Ebserh não cumpriu o 
que foi imposto pelo Rehup, 
o MEC não investiu nos 
HUs e de unidade de ensi-
no viramos uma fábrica de 

assistência à saúde, sem 
qualquer preocupação com 
a qualidade, descaracteri-
zando a função essencial de 
um hospital universitário. 
As verbas existentes são 
basicamente as contratu-
alizadas com o gestor mu-
nicipal, o que só garante a 
execução das ações de assis-
tência. O ensino, a pesqui-
sa e a extensão estão com-
pletamente abandonados.

 Como é atualmente o aten-
dimento à população?

 Continuamos com leitos 
e enfermarias fechadas, a 
estrutura do hospital está 
completamente deteriora-
da, as relações de trabalho 
extremamente esgarçar-
das. Os servidores estão 

adoecidos e a fi la para os 
procedimentos só aumenta.

 Como é a relação da Ebserh 
com os servidores?

 A lógica da relação é a 
patronal, onde a gestão 
de forma verticalizada 
determina a hierarquia 
e institui as chefi as sem 
qualquer consulta aos 
servidores; cria processos 
de trabalho sem o debate 
com o conjunto de servi-
dores; estimula o confl ito 
entre os trabalhadores 
da Ebserh e os servido-
res RJU; cria confusões e 
gera pouquíssima resolu-
tividade, além de afetar 
diretamente a autoesti-
ma e a saúde mental de 
todos os trabalhadores.

Foto: Divulgação

ENTREVISTA / RODRIGO RIBEIRO
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<  <  <  P A I N E L >  >  >

“A fotografia tem essa 
capacidade maravilhosa 
de dizer mil palavras ao 
mesmo tempo. Esse visual 
no cais dentro da Vila 
Residencial é um 
belo exemplo”

O Belo no Fundão é 
a exposição orga-
nizada pela Co-

ordenação de Extensão do 
Centro de Letras e Artes em 
parceria com os alunos do 
Projeto @meupaísfundão. 
A exposição é resultado 

SENSIBILIDADE 

Beleza 
reveladaBeleza 
revelada

Sensibilidade 
traduzida em 
imagens capturou 
ângulos inéditos da 
Ilha do Fundão para 
concurso do CLA

do concurso de fotografi a 
“Fotografe o que é Belo no 
Fundão para você” e fi -
cará no hall do prédio da 
Reitoria até 29 de julho.
“O que motivou a exposição 
foi estimular a percepção da 
comunidade universitária, 

depois de um longo afasta-
mento, sobre o seu espaço. 
Instigamos as pessoas a 
buscar o “Belo”, aquilo que 
lhe agradava no Fundão, 
através de fotos e frases”, 
explica Silvia Rodrigues, da 
Coordenação de Extensão.
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Luiz Aragão
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