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A prática regular de 
atividades físicas 
vai além da estéti-

ca, é uma questão de saú-
de. Pensando no bem-estar 
dos trabalhadores da Uni-
versidade Federal do Rio 
de Janeiro, o Sintufrj reali-
zou na quinta-feira (1º/9) 
a 1ª Corrida e Caminhada 
da Saúde. Com cerca de 
60 participantes, o evento 
desafiou alunos do Espaço 
Saúde, que se exercitaram 
entre 2 e 4 quilômetros.

O dia do evento não 
foi escolhido sem propó-
sito. Nesta data é come-
morado o Dia do Edu-
cador Físico, profissional 
responsável por auxiliar 
os praticantes das mais di-
versas modalidades espor-
tivas e atividades físicas. 

Em meio às celebra-
ções, o Espaço Saúde 
Sintufrj ganhou um novo 
espaço, inaugurando uma 
nova modalidade de prá-
tica na estrutura: o Cross 
Training. Conhecida por 
sua agilidade e seus méto-
dos mais dinâmicos, a ati-
vidade já está disponível, 
com aulas presenciais de 
segunda a quinta-feira em 
horários predeterminados. 

Contando com auxílio 
dos capacitados profissio-
nais da unidade, os alunos 
que quiserem ingressar 
no Cross Training podem 
optar pelos seguintes ho-
rários: segundas e quartas-
-feiras, das 15h30 às 16h, 
e terças e quintas-feiras, 
das 7h às 7h30.

AGENDA DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Espaço Saúde realiza a Corrida e Caminhada da Saúde e inaugura espaço de Cross Training

COORDENADORES DE ESPORTE E LAZER João (Boró), Waldir 
(Lalá) e Jorge Emanuell. Abaixo, à esquerda, roda de conversa 
sobre saúde física. À direita, sessão de auriculoterapia

ESPAÇO SAÚDE
Fotos: Renan Silva



 

3EDIÇÃO No 1386 – 5 A 11 DE SETEMBRO DE 2022
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjUFRJ

NO AR, A RESISTÊNCIA À PRIVATIZAÇÃO
Dirigente expõe as razões pelas quais o Sintufrj é contra a proposta da Reitoria para reabertura do Canecão

Na entrevista con-
cedida ao Progra-
ma Faixa Livre, 

o coordenador-geral do 
Sintufrj Esteban Crescen-
te explicou as razões pelas 
quais o Sintufrj é contra a 
proposta da Reitoria para 
reabertura do Canecão, 
apresentada ao Conselho 
Universitário na sessão do 
colegiado de 25 de agosto. 

“O questionamento se 
dá não porque não quere-
mos ver o Canecão funcio-
nando ou porque não que-
remos ver a construção de 
um equipamento cultural 
multiúso na Praia Ver-
melha. Mas porque dis-
cordamos da Reitoria por 
causa de licitação para 
gestão privada do espaço 
público”, disse Esteban. 

“Sou um cara de 
esquerda, e a visão 
do conjunto da nossa 
direção é que temos 
de manter vivos os 
nossos projetos de 
universidade pública, 
gratuita, aberta ao 
conjunto da população 
com ensino, pesquisa e 
extensão de qualidade 
e financiados pelo 
governo”, esclareceu

O debate no Conselho 
Universitário, segundo 
o dirigente, foi perme-
ado pelo senso de neo-
liberalismo, pela lógica 

de mercado. “Não tinha 
contraponto ideológico”, 
afirmou. “É óbvio que 
não se trata apenas de 
uma questão de ideias, a 
gente tem que ter o Ca-
necão funcionando”. E, 
ponderou, que dentro de 
um espaço público a ex-
-casa de espetáculos ser 
gerida num ambiente 
privado, provavelmente 
os problemas ocorridos 
no passado se repetiriam. 
“Não pagavam nada à 
universidade e não fa-
ziam uma gestão aberta”.   

DOS TEMPOS 
DE FHC
Esteban lembrou que não 
é novidade para a UFRJ o 
que está sendo proposto 
agora. “Desde as refor-

mas instituídas por Fer-
nando Henrique Cardoso 
(FHC) no setor público, 
várias privatizações e ter-
ceirizações de atividades 
ocorreram nas universida-
des federais (e em outros 
órgãos públicos), como na 
limpeza, vigilância, gestão 
de restaurantes universi-
tários. Aliás, no governo 
FHC não existiam restau-
rantes universitários”. 

 “A gente está numa 
situação em que a política 
de corte orçamentário nas 
áreas da saúde e da educa-
ção nos últimos anos tem 
empurrado a sociedade a 
considerar que as universi-
dades e os hospitais públi-
cos são gastos, como aque-
le candidato bilionário 
falou no debate de domin-

go (dia 28/8), ‘que o setor 
público é muito perdulá-
rio, gastava muito’”. Ele 
comparou o orçamento da 
UFRJ até 2014 (quando 
começou a queda vertigi-
nosa nos recursos para as 
Ifes) com o atual: de R$ 
712 milhões para R$ 306 
milhões em setembro. “E 
a previsão no início do ano 
era de R$ 360 milhões”. 

O espantoso, segundo 
o coordenador do Sin-
tufrj, é algumas pessoas 
ainda acreditarem que 
os cortes na saúde e na 
educação são feitos por-
que não há dinheiro pú-
blico – apesar de toda a 
divulgação a respeito do 
orçamento secreto do go-
verno de R$ 18 bilhões 
na mão do Centrão para 

corrupção e compra de 
votos no interior. 

RECURSOS 
SEQUESTRADOS
Mesmo que a parceria 
do Canecão com empre-
sas privadas desse certo, 
a UFRJ não se benefi-
ciaria. “A universidade 
bate recordes de arre-
cadação própria com 
o aluguel de terrenos 
e prédios, cerca de R$ 
30 milhões/mês. Mas, 
R$ 25 milhões vão para 
a União, porque a le-
gislação impede que 
fiquem com a institui-
ção. É nesse contexto 
que deve ser feito o de-
bate sobre o Canecão, e 
com toda a sociedade”, 
propôs Esteban. 

“A UFRJ tem que fazer 
cultura, e essa proposta de 
gestão privada vai nos fazer 
ficar nas mãos de interesses 
que não são relacionados ao 
fazer da universidade. Nós 
defendemos a recomposi-
ção do orçamento, porque 
já está provado que há  re-
cursos do governo para 
isso. O problema do nosso 
país são os ataques diretos 
às instituições de ensino. 
Temos que lutar contra isso 
e não jogar água no moi-
nho da privatização”, afir-
mou Este-
ban. (Veja a 
entrevista no 
código QR). 

Foto: Google

CAMPUS DA PRAIA VERMELHA (circundado pela linha vermelha) na Zona Sul: área em preto foi 
indicada para a construção do equipamento cultural em substituição ao Canecão (área em azul)
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POR UMA UFRJ PÚBLICA, DIGA NÃO À PRIVATIZAÇÃO!
O fantasma do Viva UFRJ voltou. Derrotado pela Comunidade Universitária em sua forma original, o projeto foi remodelado e reapresentado pela Reitoria. 
Seu problema fundamental, no entanto, segue o mesmo: a ideia de privatizar espaços da universidade como forma de financiar seu funcionamento

A nova versão do 
Viva UFRJ preten-
de entregar à incia-

tiva privada os espaços do 
antigo Canecão e do Cam-
pinho da Praia Vermelha 
para a construção de um 
espaço cultural privado. 
Também inclui a alienação 
dos 11 andares da UFRJ 
no edifício Ventura.

LÓGICA FURADA
Sabemos que a concessão 
é apenas mais uma forma 
de privatização da uni-
versidade, que por déca-
das perderá espaço para o 
mercado. E não faz senti-
do entregar patrimônio a 
longo prazo em troca de 
compensações paliativas 
que não resolvem o pro-
blema do financiamento.

TRANSPARÊNCIA
Em 24 de agosto, Sintufrj, 
DCE UFRJ e dezenas de 
outras entidades proto-
colaram requerimento à 
Reitoria solicitando a sus-
pensão temporária do pro-
jeto e a divulgação de to-
dos os contratos e aditivos 
referentes ao Viva UFRJ. 
Após algumas respostas 
contraditórias, a Reitoria 
admitiu que os documen-
tos estavam restritos e que 
seriam publicizados em 
breve no site da UFRJ.

Os prazos informados 
pela Reitoria também os-
cilam bastante: no Con-

selho de Centro do CCS 
(15/ago), a Reitoria falou 
em licitações em setem-
bro; na reunião conjunta 
CFCH/CCJE (22/ago), 
defendeu o leilão do Ca-
necão em dezembro. Já 
no Consuni (25/ago), a 
Comunidade Universitá-
ria pressionou e a Reitoria 
recuou sobre estas datas.

BODE NA SALA
Além do problema da cap-
tação de recursos via priva-
tização, há também uma 
grande confusão sobre a 
aplicação destes recursos 
em contrapartidas mal 
explicadas, com anúncios 
de demolições sem um 
mínimo de planejamento 
com a vida acadêmica na 
Praia Vermelha.

O QUE QUEREMOS
Todos nós queremos a re-
tomada do espaço do an-
tigo Canecão. Mas somos 
favoráveis à construção 

de um equipamento cul-
tural multiúso sob gestão 
pública e a serviço do en-
sino, pesquisa e extensão 
nas áreas de arte, cultura 
e esporte da UFRJ. O que 
não acontecerá sob uma 
gestão privada, sob a ló-
gica do mercado cultural.

Os espaços da Praia 
Vermelha devem ser re-
vitalizados preservando 
suas vocações históricas, 
levando em conta os an-
seios e demandas artísti-
cas, culturais e esportivas 
de toda a UFRJ.

MOMENTO 
POLÍTICO
A UFRJ está neste mo-
mento construindo ini-
ciativas unitárias de re-
sistência contra uma 
possível tentativa de quar-
telada anunciada pelo 
chefe do poder Executivo. 
Junto com toda a socieda-
de, será preciso garantir a 
realização e o respeito aos 

resultados das urnas, até a 
posse do novo governo.

O ato de 11 de agosto 
na UFRJ foi um impor-
tante marco desta unida-
de, no qual inclusive sau-
damos o papel cumprido 
pela Reitoria. É total-
mente inoportuno, neste 
momento de construção 
de unidade, propor um 
projeto que divida a co-
munidade ao meio.

FINANCIAMENTO      
PÚBLICO
A unidade que precisamos 
construir na UFRJ vai 
muito além da defesa do 
calendário eleitoral. A uni-
versidade como um todo 
deve seguir adiante muito 
firme na defesa de sua re-
composição orçamentária. 
Desde 2012, em números 
corrigidos, o orçamento 
discricionário da UFRJ 
está em queda (foi de R$ 
773 milhões em 2012 para 
R$ 299 milhões em 2021).

Se não resolvermos 
este problema central, 
vamos privatizando a 
universidade para finan-
ciar o que resta até não 
sobrar mais nada? O edi-
fício Ventura é emblemá-
tico: o terreno que era da 
UFRJ foi cedido em tro-
ca de 11 andares no pré-
dio e agora a proposta é 
alienar estes andares.

AMPLIAR O DEBATE
Está nítido que, dada a 
profundidade do tema e 
suas implicações de longo 
prazo, apenas os espaços 
institucionais dos colegia-
dos de centro e superiores 
não são suficientes para 
garantir um debate de-
mocrático e amplo.

Precisamos construir 
espaços onde a Comuni-
dade Universitária possa 
de fato debater que mode-
lo de universidade a UFRJ 
precisa e como garantir seu 
financiamento público.

ASSEMBLEIA COMUNITÁRIA
Participe desta luta! Convidamos toda a Comunidade Universitária a se 
somar ao Sintufrj, DCE UFRJ e demais entidades em defesa da UFRJ pública!
SEGUNDA, 12 DE SETEMBRO, ÀS 14H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL
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RESISTÊNCIA. Áreas do campus da Praia Vermelha, precioso patrimônio da UFRJ, devem ser preservadas de ações de privatização



EDIÇÃO No 1386 – 5 A 11 DE SETEMBRO DE 2022
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.brJornal do Sintufrj 1

HIRAN ROEDEL 
 Quais seus planos ge-

rais de atuação no Senado 
em favor dos trabalhado-
res e da juventude do Rio 
de Janeiro?

 Defendo a revogação 
das reformas trabalhista e 
da Previdência que trouxe-
ram grandes prejuízos aos 
trabalhadores de todo o 
país, aumentando sua ex-
ploração e colocando-os na 
incerteza da possibilidade 
da aposentadoria.

Para os jovens pobres, é 
fundamental que haja uma 
renda mínima para sua 
formação, mas não como 
empréstimo e sim como 
direito à educação, e, as-
sim, possam ingressar no 
mercado de trabalho com 
qualificação.

 Sua posição em relação à 
atual proposta de reforma 
administrativa (PEC 32) e, 
se pretende apoiar alguma 
reforma no serviço público, 
em que moldes seria?

 A proposta de reforma 
administra� va tem por ob-
je� vo diminuir a presença 
do Estado em áreas funda-
mentais para a população. 
Uma proposta que deve 
ser radicalmente condenada 

E S P E C I A L
eleições2022 S  E  N  A  D  O

Candidato ao Senado pelo PCB
pela esquerda, pois penaliza 
tanto os servidores públicos 
quanto o povo pobre que é 
atendido por esses serviços. 
A única reforma administra-
� va apoiada pelos comunis-
tas do PCB é a que amplia 
os serviços do Estado, em 
especial na área social.

 O orçamento discricio-
nário da UFRJ é menor a 
cada ano desde 2012. O 
que pretende fazer em re-
lação ao problema?

 Entendo que a redução 
do orçamento tem como 
projeto impor às universi-
dades públicas federais sua 
submissão aos interesses 
dos grandes empresários. 
É uma forma de privatizar 
as universidades públicas 
condicionando suas ativi-
dades à lógica do mercado 
como meio de permitir seu 
funcionamento. Nesse sen-
tido, é central lutar para a 
ampliação das verbas da 
educação e da pesquisa 
como estratégia de se atin-
gir a autonomia científica 
nacional e, também, para 
garantir condições de tra-
balho dignas aos servido-
res. Por isso, é necessária 
a mobilização não somente 

da comunidade acadêmica, 
mas também de toda a so-
ciedade.

 As universidades fede-
rais estão com um défi-
cit de pelo menos 11 mil 
professores e servidores 
técnico-administrativos e 
desde 2007 os raros reajus-
tes para os técnicos não re-
puseram sequer a inflação. 
O que pretende fazer em 
relação a estes problemas?

 O défi cit de funcioná-
rios públicos assim como o 
achatamento de seus salá-

rios fazem parte do projeto 
de desmonte do Estado e de 
priva� zação das universida-
des. Não se resolve isso sem 
a mobilização da sociedade 
para pressionar os congres-
sistas. As universidades têm 
man� do suas portas abertas 
graças à luta de sua comu-
nidade. Como forma de re-
verter essa situação, temos 
de lutar para acabar com o 
teto de gastos que congela 
as verbas na educação e na 
saúde ar� culada à luta con-
tra a EBSERH, símbolo da 
priva� zação dos HUs.

"Entendo que 
a redução do 
orçamento 
tem como 
projeto 
impor às 
universidades 
públicas 
federais sua 
submissão 
aos interesses 
dos grandes 
empresários"
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BÁRBARA SINEDINO
 Quais seus planos ge-

rais de atuação no Senado 
em favor dos trabalhado-
res e da juventude do Rio 
de Janeiro?

 Para acabar com os pro-
blemas que a� ngem a classe 
trabalhadora e a juventude, 
é preciso atacar os interes-
ses dos ricos. O Polo Socia-
lista Revolucionário defende 
o não pagamento da dívida 
pública aos banqueiros, a 
taxação dos bilionários e 
das mul� nacionais e a es-
ta� zação das empresas que 
foram priva� zadas. Assim, 
podemos garan� r aumento 
dos salários, a redução da 
jornada de trabalho e repo-
sição automá� ca das perdas 
salariais. Avançar também 
nas pautas das mulheres, 
como o aborto legal, seguro 
e gratuito, pôr fi m ao geno-
cídio do povo negro e garan-
� r direitos para LGBTQIA+. 
Essas pautas só podem ser 
alcançadas com muita mo-
bilização, como as que faze-
mos contra o bolsonarismo.

 Sua posição em relação à 
atual proposta de reforma 
administra� va (PEC 32) e, 
se pretende apoiar alguma 
reforma no serviço público, 

E S P E C I A L
eleições2022 S  E  N  A  D  O

Candidata ao Senado pelo Polo Socialista Revolucionário
em que moldes seria?

 Somos contra qual-
quer re� rada de direitos 
dos servidores e de todo/a 
trabalhador/a. Por isso, lu-
tamos contra a reforma ad-
ministra� va (PEC 32) e pela 
revogação das demais me-
didas de ajuste fi scal, como 
as reformas trabalhista e da 
Previdência, o teto de gas-
tos, LRF. Defendemos esta-
bilidade, reajuste salarial e 
aposentadoria digna para os 
servidores.

 O orçamento discricioná-
rio da UFRJ é menor a cada 
ano desde 2012. O que pre-
tende fazer em relação ao 
problema?

 Quando chegam as elei-
ções, todos dizem que edu-
cação é prioridade. Porém, 
sem indicar de onde sairá 
o dinheiro para os inves� -
mentos, isso não se efe� va. 
A frente Ampla de Lula/Al-
ckmin não é a saída, pois se 
alia com os patrões e quan-
do governaram, cortaram 
verbas das universidades. 
Para ampliar os inves� men-
tos na educação pública, é 
necessário não pagar a dí-
vida pública aos banqueiros 
e taxar os bilionários, seus 

lucros e fortunas. Nosso 
mandato será um ponto de 
apoio para a luta de servi-
dores e estudantes da UFRJ 
contra projetos priva� stas, 
combatendo a EBSERH ou o 
chamado "Viva UFRJ".

 As universidades fede-
rais estão com um défi cit de 
pelo menos 11 mil profes-
sores e servidores técnico-
-administra� vos e desde 
2007 os raros reajustes para 
os técnicos não repuseram 
sequer a infl ação. O que 

pretende fazer em relação a 
estes problemas?

 Tirando dos bilionários, 
esta� zando empresas e 
atacando o lucro das mul� -
nacionais, podemos garan-
� r concursos públicos para 
suprir as carências, reajuste 
para os/as servidores/as, a 
ampliação das vagas e da as-
sistência estudan� l. Desde 
já, apoiamos todas as mobi-
lizações dos e das trabalha-
dores/as e jovens por essas 
pautas, pois só com luta po-
demos garan� -las.

"Avançar 
também nas 
pautas das 
mulheres, 
como o aborto 
legal, seguro 
e gratuito, 
pôr � m ao 
genocídio do 
povo negro 
e garantir 
direitos para 
LGBTQIA+. 
Essas pautas 
só podem ser 
alcançadas 
com muita 
mobilização, 
como as que 
fazemos 
contra o 
bolsonarismo"
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RAUL BITTENCOURT 

 Quais seus planos gerais 
de atuação no Senado em 
favor dos trabalhadores 
e da juventude do Rio de 
Janeiro? 

 Queremos um manda-
to parlamentar de esquerda 
comprome� do com o serviço 
público. Temos certeza que te-
remos que suar muito a cami-
sa para defender os servidores 
e servidoras contra as polí� cas 
neoliberais e priva� zantes. 
Uns querem acabar com tudo, 
outros só um pouquinho para 
alegrar o "mercado".

E S P E C I A L
eleições2022 S  E  N  A  D  O

Candidato ao Senado pela Unidade Popular
Por isso, meu compromisso 
é com a luta pela recompo-
sição salarial, por concursos 
públicos para o quadro per-
manente, recomposição das 
verbas de custeio, assistên-
cia estudan� l, recursos para 
ciência e tecnologia, saúde 
pública universal, combate 
à terceirização e às priva� -
zações, devolvendo para o 
povo o que foi vendido para 
os ricos.
Outro eixo de nossa atuação 
será o combate ao racismo, ao 
machismo, à LGBTIA+fobia, 
ao fascismo e a todas as for-
mas de opressão.

 Sua posição em relação à 
atual proposta de reforma 
administra� va (PEC 32) e, 
se pretende apoiar alguma 
reforma no serviço público, 
em que moldes seria?

 Nossa candidatura, assim 
como todas as candidaturas 
da Unidade Popular, é contra 
a proposta de destruição do 
serviço público, chamada, 
hipocritamente, de "reforma 
administra� va", a PEC 32, de 
Bolsonaro, Paulo Guedes, o 
Centrão e os generais.
A única reforma admissível 
é a que garanta data-base, 
reposição anual das perdas 
infl acionárias e recuperação 
do que foi perdido nos úl� -

mos anos. Mais do que isso, 
uma reforma que democra-
� ze o serviço público, com-
bata gestores autoritários e 
garanta um serviço público 
inclusivo, plural. Defende-
mos também a eleição de 
juízes pelo voto popular e o 
controle social das forças ar-
madas pelo povo.

 O orçamento discricioná-
rio da UFRJ é menor a cada 
ano desde 2012. O que pre-
tende fazer em relação ao 
problema?

 Apoiaremos as medidas 
propostas pelo nosso candi-
dato a presidente Leo Péri-
cles para a recomposição dos 
recursos orçamentários, com 
prioridade para a ampliação 
das polí� cas de assistência 
estudan� l e reestruturação 
da infraestrutura da univer-
sidade, garan� do o acesso à 
universidade aos fi lhos e fi -
lhas da classe trabalhadora, 
expandindo para novos cam-
pi, bem como as a� vidades 
de pesquisa e extensão, com 
vistas a um desenvolvimento 
tecnológico soberano.
Caso outro candidato seja 
eleito, combaterei o des-
monte neoliberal e farei a 
defesa dos recursos neces-
sários para que a UFRJ cum-
pra seu papel social de de-

mocra� zação da educação 
superior.

 As universidades fede-
rais estão com um défi cit de 
pelo menos 11 mil profes-
sores e servidores técnico-
-administra� vos e desde 
2007 os raros reajustes para 
os técnicos não repuseram 
sequer a infl ação. O que 
pretende fazer em relação a 
estes problemas?

 Temos que lutar em de-
fesa de concursos públicos 
para o quadro permanente, 
especialmente para os car-
gos na carreira de Técnico 
Administra� vo em Educa-
ção, que tem sido esvaziada 
com sucesso nos governos e 
muitas vezes subs� tuída por 
mão de obra terceirizada. 
Precisamos também, a par� r 
do Senado, pressionar os go-

"Nossa 
candidatura, 
assim como todas 
as candidaturas 
da Unidade 
Popular, é contra 
a proposta de 
destruição do 
serviço público, 
chamada, 
hipocritamente, 
de "reforma 
administrativa", 
a PEC 32, de 
Bolsonaro, Paulo 
Guedes, o Centrão 
e os generais"

ção, que tem sido esvaziada 
com sucesso nos governos e 
muitas vezes subs� tuída por 
mão de obra terceirizada. 
Precisamos também, a par� r 
do Senado, pressionar os go-

vernos e criar uma legislação 
que os obrigue a realizar es-
ses concursos.
Mas essas pautas só avança-
rão com a derrota das refor-
mas neoliberais e com a sus-
pensão e auditoria da dívida. 
O principal mo� vo para não 
ter mais orçamento na edu-
cação superior hoje é o fato 
do país des� nar metade do 
orçamento federal ao paga-
mento de juros e amor� za-
ções da dívida. Com audito-
ria e suspensão, liberaríamos 
recursos para suprir essas 
necessidades de mais servi-
dores e servidoras.
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ANDRÉ CECILIANO 
 Quais seus planos ge-

rais de atuação no Senado 
em favor dos trabalhado-
res e da juventude do Rio 
de Janeiro.

 O Rio precisa voltar a 
ter recursos para investir 
na geração de empregos e 
na ocupação da juventude! 
Além da revisão das refor-
mas previdenciária e tra-
balhista, vou defender no 
Senado a revisão do pacto 
federativo para aumentar 
o orçamento do Estado, já 
que grande parte dos im-
postos que arrecadamos 
fica hoje com a União. Em 
2021, repassamos R$ 202 
bilhões para o governo fe-
deral e recebemos de volta 
apenas R$ 45 bilhões, ou 
seja, apenas ¼ do arrecada-
do. Para Minas, o governo 
federal devolveu R$ 40 bi-
lhões dos R$ 83 bilhões ar-
recadados – 50%! Com mais 
dinheiro em caixa, sobra 
espaço no orçamento para 
fazer investimentos estru-
turantes que gerem mais 
empregos, além de investir 
em educação, saúde, segu-
rança, lazer e cultura. 

 Sua posição em relação à 
atual proposta de reforma 

E S P E C I A L
eleições2022 S  E  N  A  D  O

Candidato ao Senado pelo PT
administrativa (PEC 32) e, 
se pretende apoiar alguma 
reforma no serviço público, 
em que moldes seria?

 A gente precisa tirar o 
governo Bolsonaro, por-
que ele e o Paulo Guedes 
acham que todos os pro-
blemas do Brasil são culpa 
dos servidores. E a PEC 32 
é um exemplo disso, tem 
uma preocupação mera-
mente fiscalista, sem se 
preocupar com a qualidade 
da prestação do serviço. Eu 
defendo que qualquer re-
forma seja construída em 
parceria com os servido-
res, estes, sim, capazes de 
apontar os ajustes necessá-
rios. Afinal de contas, não 
existe saúde sem médicos e 
enfermeiros, educação sem 
professores, segurança sem 
policiais. Não existe serviço 
público sem os servidores. 

 O orçamento discricio-
nário da UFRJ é menor a 
cada ano desde 2012. O 
que pretende fazer em re-
lação ao problema?

 Como senador, preten-
do dar à UFRJ o mesmo 
tratamento que dei à Uerj 
como presidente da Alerj. 
Enfrentamos várias tentati-

vas de ataque, até mesmo 
de deputados querendo 
acabar com a Uerj. Apro-
vamos a autonomia univer-
sitária com o repasse dos 
duodécimos e, com diálo-
go e articulação política, 
conseguimos recursos para 
nova sede do CAP e para 
assistência estudantil na 
pandemia. No Senado, con-
tinuarei um defensor das 
universidades públicas. 

 As universidades fede-
rais estão com um défi-
cit de pelo menos 11 mil 

professores e servidores 
técnico-administrativos e 
desde 2007 os raros reajus-
tes para os técnicos não re-
puseram sequer a inflação. 
O que pretende fazer em 
relação a estes problemas?

 O orçamento público é fru-
to de uma análise técnica das 
contas, mas também de ar� -
culação polí� ca. Com o pre-
sidente Lula, vamos ar� cular 
no Congresso a aprovação de 
medidas orçamentárias que 
permitam o justo reajuste dos 
servidores e a realização de 
concursos públicos.

"A gente 
precisa tirar 
o governo 
Bolsonaro, 
porque ele 
e o Paulo 
Guedes acham 
que todos os 
problemas do 
Brasil são culpa 
dos servidores. 
E a PEC 32 é 
um exemplo 
disso, tem uma 
preocupação 
meramente 
� scalista, sem 
se preocupar 
com a 
qualidade da 
prestação do 
serviço"

parceria com os servido-
res, estes, sim, capazes de 
apontar os ajustes necessá-
rios. Afinal de contas, não 
existe saúde sem médicos e 
enfermeiros, educação sem 
professores, segurança sem 
policiais. Não existe serviço 
público sem os servidores. 

 O orçamento discricio-
nário da UFRJ é menor a 
cada ano desde 2012. O 
que pretende fazer em re-
lação ao problema?

 Como senador, preten-
do dar à UFRJ o mesmo 
tratamento que dei à Uerj 
como presidente da Alerj. 
Enfrentamos várias tentati-
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Grito dos Excluídos volta às 
ruas e vai ao Cais do Valongo
No Rio, a potência 

do Grito dos Ex-
cluídos neste 7 de 

setembro de dois séculos de 
independência e de amea-
ças de golpe se apresentará 
com vários simbolismos. O 
mais forte deles é que a ma-
nifestação, iniciada a partir 
das 9h (concentração) nas 
esquinas da Avenida Pre-
sidente Vargas com Rua 
Uruguaiana, será concluída 
no Cais do Valongo – por-
ta de entrada de milhares 
de negros sequestrados e 
escravizados. E mais: este 
2022 marca a 28ª edição 
do Grito, que tem como 
tema permanente “Vida 
em primeiro lugar”.

Num cenário de de-
semprego, fome e ameaça 
à democracia, Brasil afora 
os movimentos sociais e 
populares estão se mobili-
zando com o objetivo de 
reunir forças numa gran-
de articulação por justiça 
social, direitos, dignida-
de para o povo e contra 
o desgoverno Bolsonaro, 
segundo a Coordenação 
Nacional do Grito. 

As várias entidades de 
luta popular, antirracista, 
dos movimentos negro, de 
mulheres, ambientalista, 
indígenas, pastorais, povo 
de santo, comunidades 
quilombolas e ribeirinhas, 
e movimentos sindical e 
estudantil estão reunidas 
no protesto. 

Haverá programações 

No Rio, a concentração é 
às 9h, na esquina da Rua 
Uruguaiana com a Aveni-
da Presidente Vargas. Às 
11h, os manifestantes sai-
rão em caminhada em di-
reção à Candelária, local 
onde farão um repúdio 
à violência policial. De lá, 
seguirão até o Museu do 
Amanhã para o ato polí� -
co com a par� cipação das 
en� dades, par� dos e cen-
trais sindicais. 

BRASIL

e atividades em todos os 
estados e regiões brasileiras 
e no Distrito Federal. A 
ocupação das ruas alcança-
rá centros e periferias, rin-
cões e grotões, esquinas, 
praças, espaços urbanos e 
rurais, � orestas e rios.  

“É possível, sim, re-
construir este Brasil sem 
deixar ninguém para trás 
e superar essa agenda ul-
traliberal e neofascista que 
tem marcado o nosso país 
desde o golpe fascista e 
misógino de 2016, e que 
vem sendo intensi� cado 
com esse campo de forças 
representado pelo governo 
Bolsonaro desde 2018”, 
disse Ângela Guimarães, 
presidente nacional da 
União de Negras e Negros 
pela Igualdade (Unegro) e 
da Coalizão Negra por Di-
reitos.

A leitura da Carta dos 
Excluídos e Excluídas será 
no Cais do Valongo – Patri-
mônio Histórico da Huma-
nidade, eleito pela Unesco, 
em 2017, por ser o único 
ves� gio material da che-
gada dos africanos escravi-
zados nas Américas. Neste 
local simbólico que marca 
os mais de 66 anos de es-
cravidão pós-independên-
cia, o Movimento Negro 
assumirá o comando do 
ato.

DEFESA DA 
DEMOCRACIA
Por razões óbvias, o Grito 
dos Excluídos e Excluídas 
deste ano também chama 
a atenção para o processo 
eleitoral e caminha  junto à 
campanha Fora Bolsonaro. 
“Às vésperas dessa eleição, 
a gente realiza esse grito 
que está mobilizando to-
dos e todo mundo que se 
junta nesta grande tarefa 
de interromper um desgo-
verno genocida”, disse Ân-

gela Guimarães.
Três dias após a ma-

nifestação do Grito dos 
Excluídos, no sábado, 10 
de setembro, as ruas vol-
tarão a ser ocupadas pelo 
povo. A campanha Fora 
Bolsonaro elegeu essa 
data como o Dia Nacional 
e Internacional de Mo-
bilização em Defesa da 
Democracia, por Eleições 
Livres, Contra a Violência 
Polí� ca e Pelo Fim do Go-
verno Bolsonaro. 

Rio contra a violência policial
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“A luta histórica 
por voz, inde-
pendência e 

direitos democráticos do 
povo trabalhador brasilei-
ro” foi o tema discutido 
na quarta-feira (31/8), 
com a participação de re-
presentantes do Sintufrj, 
no Festival do Conheci-
mento – o maior evento 
virtual da UFRJ, que 
durante cinco dias abor-
dou a realidade brasilei-
ra em ângulos diversos. 
A live foi mediada pelo 
coordenador de Comu-
nicação da entidade Ni-
valdo Holmes.

Na sessão que abriu a 
maratona de palestras e 
debates, a coordenadora 

LUTAS DA CLASSE
Mesa comandada pelo Sintufrj apresenta 
protagonismo dos trabalhadores na história

do Sintufrj Marta Batista 
saudou o evento e, numa 
associação à pauta pro-
posta pelo festival (“Do 
Ancestral ao Digital”), 
recordou nossa ancestra-
lidade escravocrata e co-
lonial, a violência contra 
indígenas e desenhou o 
cenário trágico do go-
verno Bolsonaro num 
país onde cerca de 30 
milhões passam fome e 
outros milhões não têm 
acesso à internet.

Além de Nivaldo, 
também dirigente da Fa-
subra, o encontro  reu-
niu Esteban Crescente, 
coordenador-geral do 
Sintufrj; Waldinea Nas-
cimento, presidente da 

Associação dos Ter-
ceirizados da UFRJ 
(Attufrj); José Sergio 
Leite Lopes, coordena-
dor da Comissão do Me-
mória e Verdade da UFRJ 
e coordenador do Pro-
grama de Memória dos 
Movimentos Sociais do 
Museu Nacional; e José 
Luiz Soares, pesquisador 
associado ao Arquivo de 
Memória Operária do 
Rio de Janeiro (Amorj).

Nivaldo abriu o de-
bate lembrando o mo-
mento difícil que vive o 
país, com um governo 
fascista articulando um 
golpe contra a democra-
cia que busca destruir os 
direitos do povo. Esteban 

também apontou o mo-
mento de tensão e tenta-
tiva de ruptura por parte 
de elites econômicas. Re-
latou episódios de luta e 
resistência por parte dos 
trabalhadores em 500 
anos de história, desde a 
invasão europeia, contra 
elites sempre reacioná-
rias, antipovo, precon-
ceituosas e racistas, com 
tradição de golpismos: 
“Mas esta exploração 
nunca se deu sem resis-
tência”, disse, lembran-
do que o Sintufrj é parte 
desta história de lutas por 
direitos e liberdade. 

ESTIGMA
José Luiz abordou as di-
ferentes fases, ascensos e 
declínios do sindicalis-
mo ao longo da história. 
Lembrou que é muito es-
tigmatizado pela ação de 
grupos midiáticos e ou-
tros que pretendem de-
tratar as lutas e a organi-
zação dos trabalhadores. 
“A despeito disso tudo, 
os sindicatos ainda hoje 
têm uma importância e 
seguem como atores so-
ciais importantes para 
a democracia, para me-
lhorar as condições de 
vida dos trabalhadores, 
interferindo mesmo no 
dinamismo da econo-
mia, com o crescimento 
do poder de compra dos 
trabalhadores e contri-
buindo para um mundo 
mais democrático.”

Ele recomendou a 
leitura do livro Quando 
Novos Personagens Entra-
ram em Cena, de Eder 

Sader, sobre os movi-
mentos sociais popula-
res de São Paulo entre 
1970 e 1980. 

MEMÓRIA 
E VERDADE
Leite Lopes contou a 
trajetória da Comissão 
de Memória e Verdade 
da UFRJ e disse que a 
luta continua mais atu-
al que nunca. Ele elen-
cou uma série de ações 
da comissão, como ati-
vidades de divulgação 
da ciência, de cursos de 
extensão, e produtos au-
diovisuais, como a série 
de curtas chamada In-
contáveis e o longa Me-
mórias Camponesas, que 
aborda a história do sin-
dicalismo e dos trabalha-
dores rurais.

Waldinea Nascimento, 
representante dos terceiri-
zados, lembrou que este 
segmento  está em luta 
constante diante da preca-
rização que enfrentam, e 
apontou a importância da 
organização na associação 
que representa, porque 
até então os terceirizados 
não “tinham direito a voz 
ou a nada. As empresas 
saíam e os trabalhadores 
ficavam à mercê da sorte. 
Neste momento, a gente 
consegue ser ouvido e ser 
visto”, disse ela. “A liber-
dade dos trabalhadores  é 
tarefa dos próprios traba-
lhadores e por isso a gente 
tem que estar em todos 
os espaços”, completou, 
convocando todos para o 
Grito dos Excluídos, no 
dia 7 de setembro.

NA HISTÓRIA. A importância da classe trabalhadora na história é subestimada pela burguesia

Fotos: Captura de tela
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Uma recepção ca-
lorosa marcou o 
início da jorna-

da de trabalho na UFRJ 
dos 105 novos servidores 
aprovados em concursos 
realizados entre 2019 e 
2022, na quinta-feira, 1º 
de setembro. São 79 assis-
tentes em administração, 
24 técnicos de laboratório 
e 2 administradores. 

Na sexta-feira, 2, e 
nesta segunda-feira, 5, a 
Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4) prossegue com as 
atividades de acolhimen-
to aos recém-ingressos, e 
na terça-feira, 6, eles to-
mam posse nos cargos. A 
cerimônia será no audi-
tório do Quinhentão. 

SINDICATO 
PRESENTE
O Sintufrj também se 
preparou para dar as 
boas-vindas aos recém-
-concursados. Dirigen-
tes sindicais, colabora-
dores e trabalhadores da 
entidade estiveram pre-
sentes nos três dias de 
acolhimento, se apre-
sentando e entregando 
um kit contendo duas 
cartilhas: uma sobre 
assédio moral e outra 
sobre os convênios ofe-
recidos pela entidade 
aos sindicalizados, ficha 
de filiação e exemplar 
do Jornal do Sintufrj. 
Fotos da sede do sin-
dicato, setor por setor, 
foram projetadas. A di-

Sintufrj dá boas-vindas aos novos servidores

reção sindical garantiu 
lanche e cafezinho aos 
recém-chegados. 

Na saudação, o co-
ordenador-geral do Sin-
tufrj Esteban Crescente 
afirmou que eles estarem 
ingressando na UFRJ 
por concurso público 
era uma grande vitó-
ria política:

“O ingresso no servi-
ço público sob a égide do 
Regime Jurídico Único, 
com compromisso com 
a universidade pública, 
é um marco”, disse. “E 
com estabilidade, para 
que tenham autonomia 
e sirvam ao Estado e não 
ao governo de plantão.”

Depois de apresentar 
o Sintufrj aos novos in-
tegrantes da categoria, 
Esteban acrescentou: “No 
século XX, tudo que se 
consolidou em direitos 
sociais foi resultado de 
uma mobilização históri-

ca. O movimento sindi-
cal é central para garan-
tia desses direitos.”

PR-4
Os novos servidores fo-
ram recebidos no auditó-
rio do bloco N do Cen-
tro de Ciências da Saúde 
(CCS). Esta é a 14ª edi-
ção do Programa de Aco-
lhimento aos concursados 
realizada pela equipe da 
PR-4. Rejane Barros, su-
perintendente de Dimen-
sionamento e Provisio-
namento da pró-reitoria, 
abriu o evento emociona-
da por dois motivos: por 
ser o primeiro após a pan-
demia da covid-19 e pelo 
ingresso de servidores 
em setores carentes da 
universidade. Segundo 
ela, o último concurso 
para assistente em admi-
nistração, por exemplo, 
foi em 2017. 

Superintendentes de-

ram explicações sobre os 
benefícios e outros direi-
tos  dos servidores e sobre 
as funções que desempe-
nharão na universidade. 
As palestras continuaram 
na parte da tarde, e um dos 
temas em pauta foi sobre 
a carreira (PCCTAE) dos 
técnicos-administrativos 
em educação. 

“MISSÃO 
CUMPRIDA”
“Foi inacreditável. Mis-
são cumprida”, come-
morou Kariny da Silva 
Barbosa, 31 anos, seu in-
gresso na UFRJ. Forma-
da em Biologia e muitos 
anos dedicados a estudar 
para passar num concur-
so público, ela vai ocupar 
uma das vagas de assis-
tente em administração. 
“A sensação é de conquis-
ta e realização”, disse, 
satisfeita com a recepção 
calorosa da universidade 
e do Sintufrj. “É bom sa-
ber que o sindicato estará 
presente no nosso dia a 
dia”, afirmou. 

“UMA CONQUISTA”
Depois de 11 anos de 
tentativas e trabalhando 
como terceirizado na Pró-
-Reitoria de Pessoal, Yuri 
de Oliveira Pitta, 31 anos, 
festejou muito a sua apro-
vação em dois concursos 
ao mesmo tempo: para 
a UFRJ e para o Institu-
to Federal do Rio de Ja-
neiro (IFRJ), mas optou 
pela universidade, onde 
também cursou  Gestão 
Pública para o Desenvol-
vimento Econômico e So-
cial,  e onde “tem amigos 
e uma ligação profunda”. 
Várias vezes repetiu: “Foi 
uma conquista, e, seja lá o 
que acontecer daqui para 
frente, levarei sempre co-
migo eles” (os amigos que 
fez na PR-4). KARINY. "Inacreditável"

SAUDAÇÃO. Esteban Crescente apresentou o Sintufrj e destacou a importância dos servidores

Fotos: Renan Silva
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O perfil das uni-
versidades e 
institutos fe-

derais mudou com a Lei 
de Cota (12.711/2012), 
que este ano completa 
10 anos e passará por 
revisão. Mas, não há 
como recuar desta polí-
tica de ação afirmativa 
bem-sucedida – mesmo 

COTAS MUDARAM UNIVERSIDADES
Na UFRJ, o número de alunos pretos e pardos nos cursos de graduação cresceu 71%

um governo como o do 
fascista Bolsonaro. Im-
plantada na UFRJ em 
2014, o número de alu-
nos pretos e pardos nos 
cursos de graduação 
cresceu 71%. 

A partir de 1º de ju-
nho deste ano, as co-
tas na UFRJ passaram 
a valer também para 

os 132 programas de 
mestrado e doutorado. 
A universidade ofere-
ce 20% das vagas para 
pretos, pardos e indí-
genas, e 5% para pes-
soas com deficiência. 
Atualmente, a univer-
sidade tem cerca de 16 
mil alunos na pós-gra-
duação stricto sensu. 

DIVERSIDADE
De acordo com dados re-
centes da Pró-Reitoria de 
Graduação (PR-1), os au-
todeclarados pretos, par-
dos e indígenas aumen-
taram de 9.317 em 2011 
para 21.424 em 2022. 
Desde 2017, as Comis-
sões de Heteroidentifica-
ção garantem que as vagas 

“Desde 1996, o Sintufrj dis-
cutia as propostas de repa-
ração do povo negro. Nessa 
época, eu fazia parte da Co-
ordenação de Políticas Sociais 
e Antirracista do sindicato e 
também participava da Co-
missão Nacional de Discri-
minação Racial da CUT”, 
contou Vander Araújo, da 
Coordenação de Administra-
ção e Finanças da entidade.

“Discutíamos com o Mo-
vimento Negro Unificado, 
Unegro, e com outras enti-
dades sindicais. Havia divisão 

sejam ocupadas realmente 
pelos que delas fazem jus, 
dificultando as fraudes. 

A Lei nº 12.711/2012 
estabelece a política de 
cotas para o ingresso de 
pretos, pardos, indíge-
nas, pessoas com defici-
ência e alunos de escolas 
públicas em instituições 
federais de ensino.

COTAS SÃO DIREITOS

A Lei de Cotas sanciona-
da pela presidente Dilma 
Rousseff, em 2012, ampliou 
espaço para a inserção dos 
alunos pretos e pardos como 
resultado das lutas travadas 
há décadas por igualdade de 
oportunidade para estudar 
nas universidades públicas. 
Mas vale lembrar que ainda 
é preciso ampliar as políticas 
públicas para a manuten-
ção dos alunos cotistas nas 
universidades. As cotas não 
são um privilégio e, sim, 
um direito”, definiu Clerio 

Francisco Rosa, técnico-ad-
ministrativo da Faculdade 
de Odontologia e militante 
histórico do Sintufrj. 

Na avaliação de Clerio, a 
importância das cotas étni-
co-raciais nas universidades 
federais é consequência das 
várias investidas da popula-
ção preta e parda na busca 
de igualdade de oportuni-
dades no território brasilei-
ro, que tem como marco o 
combate ao racismo, a for-
mação de quilombos em 
vários estados desde o regi-
me escravocrata, que até os 
dias atuais os pretos e pardos 
continuam resistindo.

“Um dos efeitos da luta foi 
a promulgação de medidas no 
combate ao racismo com a 
Lei nº 1.390, mais conhecida 
como Lei Afonso Arinos, em 
julho de 1951”, afirmou. 

LONGA JORNADA
no movimento sobre cotas. 
Muitos achavam que era pe-
dir favor, mas, para nós, era 
reparação. A conquista das 
cotas foi um choque na socie-
dade brasileira, porque negros 
não passavam nem na porta 
das agrotécnicas, do Colégio 
de Aplicação da UFRJ, dos 
Colégios Pedro II, todos loca-
lizados na Zona Sul, nenhum 
nas periferias, na entrada da 
Rocinha”, disse.  

“Viajávamos muito, éra-
mos uma referência nacional 
por meio da Fasubra, da Ju-
piara, e dávamos linha polí-
tica às discussões. O GT de 
Políticas Sociais da entidade 
reuniu companheiros aguerri-
dos, como Clerio, Zizo, Or-
landinho, Denise Góes, que 
deram continuidade às lutas 
antirracistas na universida-
de”, citou o dirigente.  

Fotos: Renan Silva

CLERIO Francisco Rosa VANDER Araújo
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