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CONTAGEM REGRESSIVA
Domingo 
é nas urnas: 
Fora Bolsonaro!

eleições2022
E S P E C I A L

Leia o editorial na página 2

DURANTE a CPI da Covid, 
milhares de manifestantes saíram 

de casa para protestar contra o 
governo no Rio de Janeiro
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No próximo do-
mingo, 2 de ou-
tubro, o Brasil 

vai às urnas eleger um 
novo governo. Teremos a 
oportunidade de retirar 
da presidência a corja 
fascista, corrupta e ultra-
liberal, inimiga do povo 
brasileiro. O povo brasi-
leiro não pode amargar 
mais quatro anos com 
Bolsonaro. Chegou a 
hora de impor uma der-
rota eleitoral à extrema 
direita e a todo o ódio 
que ela representa e am-
plifi ca: a superexplora-
ção dos trabalhadores e 
da juventude, a fome, o 
racismo, o machismo e a 
lgbtfobia. 

As urnas podem der-
rotar Bolsonaro, mas sa-
bemos que não podem 
derrotar o fascismo. Pre-
cisamos desmantelar o 
bolsonarismo capilariza-
do em nossa sociedade 
e que, com violência e 
dinheiro sujo desviado 
pela corrupção, propaga 
ideologias reacionárias, 
genocidas e ditatoriais. 
No voto neste domingo, 
vamos afastar estes ca-
lhordas do aparato do 
Executivo Federal, isso é 
muito importante. 

Mas não nos iluda-
mos, o fenômeno bolso-
narista continuará sen-
do um instrumento das 
classes dominantes para 
ameaçar a nossa frágil e 
limitada democracia. 

Domingo é nas urnas: Fora Bolsonaro!

Nós queremos am-
pliá-la, eles querem aca-
bar com ela. Por isso, 
seguiremos apostando e 
investindo nossas ener-
gias na organização e 
mobilização da nossa 
categoria, em unidade 
com o conjunto da clas-
se trabalhadora e da ju-
ventude. 

Uma primeira grande 
tarefa após as eleições 
será a garantia da posse 
do novo governo. Setores 
do grande capital inter-
nacional – que já pro-
moveram diversas dita-
duras na América Latina 
– sinalizaram uma su-
posta desautorização ao 
golpismo bolsonarista. 
Mas a história do Brasil é 
permeada de golpes e di-
taduras contra a voz do 
povo trabalhador – em 

toda nossa história so-
mente três presidentes 
eleitos tiveram seu man-
dato concluído. Além 
disso, os generais golpis-
tas desejam manter seus 
privilégios, como duplo 
teto salarial e grandes 
salários em estatais. Por 
sua vez, Bolsonaro está 
desesperado por medo 
de ser preso ao deixar 
o governo, por seus cri-
mes de corrupção e ge-
nocídio. Como o núcleo 
duro do bolsonarismo 
está insufl ado e armado 
até os dentes, infi ltrado 
nas milícias, polícias e 
forças armadas, o futuro 
ex-presidente e provável 
presidiário Bolsonaro 
pode tentar uma quar-
telada.

 Confi rmada esta pos-
sibilidade, não podere-

mos confi ar e entregar a 
resistência ao golpe nas 
mãos das instituições 
que assistiram quietas 
a tudo que Bolsonaro já 
fez até hoje. Somente a 
mobilização e a ocupa-
ção das ruas de forma 
organizada pelos traba-
lhadores poderão bar-
rar uma quartelada. Por 
isso, a Diretoria Execu-
tiva do Sintufrj convoca 
todos os trabalhadores e 
estudantes da UFRJ, de-
mais sindicatos, centrais, 
movimentos e partidos 
políticos de esquerda a 
permanecerem em está-
gio de atenção. 

Garantida a posse do 
novo governo, os desa-
fi os são enormes. Pre-
cisaremos lutar muito 
para revogar todo o lega-
do jurídico-econômico 

do golpe institucional 
de 2016, assim como 
as contrarreformas dos 
governos anteriores. Lu-
tar por uma verdadeira 
independência do país, 
com soberania nacional 
frente aos interesses im-
perialistas e dignidade 
para a população com 
a reconquista e amplia-
ção dos direitos sociais 
e democráticos. Na UFRJ, 
desde 2012 temos o or-
çamento discricionário 
reduzido ano a ano. O 
défi cit de servidores 
técnico-administrativos 

e docentes é insustentá-
vel. O PCCTAE teve sua 
tabela corrigida acima 
da infl ação pela última 
vez em 2007, e com isso 
a corrosão de nossos sa-
lários é enorme. 

 Em nossa carta-pro-
grama, além da inde-
pendência política de 
qualquer governo, defen-
demos a construção de 
uma alternativa política 
da classe trabalhadora. 
Essa alternativa será er-
guida no dia a dia, nestas 
lutas pela reconquista e 
ampliação dos nossos 
direitos sociais, traba-
lhistas, previdenciários 
e democráticos. É na luta 
que a gente se encontra 
e constrói o futuro. E este 
domingo, nas urnas, pra 
colocar Bolsonaro pra 
fora!

DIRETORIA 

DO SINTUFRJ

SINTUFRJ: "É na luta que a gente se encontra e constrói o futuro" – Grito dos Excluídos, Rio 

Foto: Renan Silva
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A uma semana das 
eleições, a Cidade 
Universitária vi-

veu momentos de muita 
agitação, na sexta-feira, 
23. Na parte da manhã, 
estimulada pela perspec-
tiva da eleição de Lula no 
1º turno, técnicos-admi-
nistrativos, inclusive apo-
sentados, lideraram uma 
carreata pelas principais 
ruas do campus. 

A adesão de estudan-
tes e de professores, e a 
participação de candi-
datas do campo progres-
sista a uma cadeira na 
Assembleia Legislativa 
do Rio e na Câmara Fe-
deral, fortaleceu a ma-
nifestação que marcou 
o Dia de Luta Contra 
o Fascismo na UFRJ A 
concentração foi às 11h, 
ao lado do Restaurante 
Universitário Central. 

No alto do carro de 

DIA DE LUTA CONTRA O FASCISMO AGITA UFRJ
Pela manhã, uma carreata pelas ruas do Fundão trouxe para o campus 
a atmosfera de participação democrática às vésperas das eleições

O campo da Pre-
feitura Universi-
tária, lugar onde 

nasceu o Clube de Es-
portes que deu origem 
à Associação de Servi-
dores da UFRJ e ao atual 
Sintufrj, selou o dia de 
atividade política pela 
democracia e contra o 
fascismo na UFRJ.

No evento político-
-esportivo organizado 
pela Coordenação de 
Esporte e Lazer do Sin-
tufrj, houve uma roda 
de conversa – a pelada 
antifascista que estava 

som, a dirigente do Sin-
tufrj Marta Batista con-
duziu a carreata, que 
teve como trilha sonora 
Chico Buarque, Geraldo 
Vandré, Gonzaguinha e 
Ivan Lins. O ex-dirigente 
do sindicato e técnico-ad-
ministrativo do Instituto 
de Biologia, Francisco de 
Assis, seguiu a pé quase 
todo o trajeto para evitar 
maiores transtornos no 
trânsito. Dos ônibus, cal-
çadas, carros, as pessoas 
respondiam fazendo o L 
de Lula com os dedos po-
legar e indicador. 

“Esta caminhada é 
fundamental para refor-
çar a importância de ele-
germos Lula e Marcelo 
Freixo no 1º turno e ver 
nascer no dia 2 um novo 
Brasil. Derrotar o fascista, 
racista e corrupto Bolso-
naro significa a vitória 
da ciência e da educação 

pública. Se nosso compro-
misso é com a vida, temos 
que acabar com o proje-
to de  morte de Claudio 
Castro, responsável pelas 
maiores chacinas no Rio” 
– Marta Batista.

“Estamos aqui para 
defender a universidade 
pública, unidos numa só 
força para derrotar o fas-

cismo. Aqui estão os que 
defendem a eleição de 
Lula e Marcelo Freixo no 
1º turno. Com essa fren-
te ampla dos partidos, 
vamos elegê-los” – Fran-
cisco de Assis. 

“O Rio vai deixar de 
ser o berço do bolsona-
rismo ao elegermos Lula 
e Freixo por essa frente 

ampla” – Maria Fernan-
da, da direção executiva 
do DCE Mário Prata.  

“A Adufrj se soma a este 
ato porque tem certeza 
que a principal política de 
hoje é derrotar Bolsonaro, 
e Lula é o candidato que 
tem condições para isso” – 
João Torres de Mello Neto, 
presidente da Adufrj.

À TARDE, RODA DE CONVERSA ANTIFASCISTA
programada não acon-
teceu –, com apresenta-
ção das candidaturas do 
campo popular e posi-
cionamento das forças 
políticas que compõem 
a diretoria do Sintufrj.

“O fascismo cresceu no 
Brasil, e não foi diferente 
aqui na UFRJ. O esporte é 
mais uma trincheira para 
lutarmos contra o fascis-
mo aqui na universidade, 
porque agrega e integra. 
Foi importante os candi-
datos estarem aqui com 
o Sindicato e os servido-
res”, declarou o coorde-

nador de Esporte e Lazer 
Jorge Manuel.

“Tem servidor aqui na 
UFRJ que apoia Bolsonaro, 
lá mesmo na Prefeitura eu 

convivo com isso. A propos-
ta da pelada, que infeliz-
mente não houve, é trazer 
as pessoas para o campo 
da esquerda, contra o racis-

mo, a violência e a misogi-
nia, tudo o que Bolsonaro 
prega e defende”, completa 
o coordenador de Esporte 
e Lazer João Boró.

COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA: unida na perspectiva de vitória de Lula no 1º turno

DISPOSIÇÃO. Dirigentes e candidatos do campo popular no encontro organizado pelo Sintufrj

Fotos: Elisângela Leite
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FASUBRA APRESENTA PROPOSTAS
Federação entrega plataforma programática a candidatos de partidos do campo popular

Para a direção nacio-
nal da Federação 
de Sindicatos de 

Trabalhadores Técnico-
-Administrativos em Ins-
tituições de Ensino Su-
perior Públicas do Brasil 
(Fasubra Sindical), é ur-
gente defender a demo-
cracia e o serviço público.

Em plenária nacional 
realizada em junho, a Fe-
deração, à qual o Sintufrj 
é fi liado, aprovou apoio 
à candidatura de Lula 
“como única alternativa 
capaz de derrotar o proje-
to fascista” representado 
pelo governo de extrema 
direita de Jair Bolsonaro. 

Mas a plenária da Fe-
deração aprovou tam-
bém entregar a candi-
datos à Presidência da 
República de partidos 
identifi cados com os in-
teresses populares sua 
Plataforma Programática 
e Eleitoral. 

Conforme publicado 
em edição anterior, a 
Fasubra foi a primeira 
entidade de servidores 
federais a entregar a pla-
taforma ao Lula (PT). Re-
presentantes da direção 
nacional também entre-
garam o documento à 
candidata do PCB, Sofi a 
Manzano, à candidata 
pelo PSTU, Vera Lúcia 
Salgado, e ao candidato 
da UP, Leonardo Péricles.    

“Nossa candidatura 
tem total compromisso 
com a pauta da Fasubra, 
pois nosso programa con-

Fotos: Divulgação

tém as suas propostas. 
Além disso, é uma honra 
como trabalhador poder 
levar a público a defesa 
das proposições da en-
tidade, um exemplo de 
combatividade da classe 
trabalhadora. Quando fui 
estudante da UFMG, par-
ticipei de diversas ativi-
dades da Federação jun-
to ao Sindifes, e sempre 
que posso estou nos de-
bates e mobilizações das 
entidades de base como 
o Sintufrj", afi rmou Léo 
Péricles. 

“Para mim, é uma 
satisfação receber da Fa-
subra a sua plataforma 
programática e eleitoral, 
com a qual desde já nos 
comprometemos inte-
gralmente. É um excelen-
te ponto de partida. Nos 
comprometemos tam-
bém com o aprimora-
mento da carreira e a 

imediata recomposição 
salarial com aumen-
to real dos salários dos 
técnicos-administrativos, 
que desde 2007 estão ten-
do reajustes abaixo da in-
fl ação”, disse Vera Lúcia 
Salgado.

“Nosso programa,  mais
que uma proposta de go-
verno, é um programa de 
lutas que busca ter nos 
movimentos sindicais, 
populares e sociais par-
ceiros e companheiros. 
A Fasubra assim como 
os diversos sindicatos de 
técnicos-administrativos 
em educação nas univer-
sidades são espaços fun-
damentais de resistência 
e organização dos traba-
lhadores. Vamos enfren-
tar a proposta de refor-
ma administrativa que 
ataca serviços e servido-
res públicos, bem como 
lutar por mais concursos, 

melhores condições de 
trabalho e melhores pla-
nos de carreira. A univer-
sidade é um espaço estra-
tégico a ser fortalecido, 
assim como seus servido-
res”, comprometeu-se So-
fi a Manzano. 

A plataforma tem um 
item basilar: a defesa 
da Educação gratuita e 
de qualidade, como di-

reito público social de 
todos os cidadãos e ci-
dadãs, responsabilidade 
do Estado. E destaca vá-
rios pontos, com espe-
cial atenção à Emenda 
Constitucional 95, a Lei 
do Teto de Gastos, “que 
congela investimentos” 
e que, se permanecer, re-
sultará na “destruição do 
Estado”. 

SOFIA (PCB), PÉRICLES (UP) E VERA (PSTU), abaixo, receberam o documento das mãos de dirigentes da Fasubra
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ção democrática e popular! Em 
defesa das universidades públi-
cas e pra reconstruir o RJ. 

Rose Cipriano Coletiva Periférica (PSOL) 
Deputada Estadual 

Nossa co-candidata Marta 
Batista é trabalhadora 
técnica-administrativa 

da UFRJ, atuando com a exten-
são universitária. Atualmente 
está na coordenação geral do 
SINTUFRJ e já atua na luta pela 
universidade pública, gratuita e 
de qualidade! Nossa candidatu-
ra tem o compromisso de forta-
lecer as universidades públicas, 
buscar parcerias que benefi-
ciem a UFRJ, colaborar na arti-
culação com os mandatos fede-
rais em busca de mais recursos, 
por uma legislação que fortale-
ça a democracia e autonomia 
universitária e a valorização 
dos servidores públicos. Vamos 
também somar na luta contra 

todo tipo de assédio, pela defe-
sa dos hospitais universitários 
e o fortalecimento da extensão 
universitária como estratégia 
de diálogo e troca de saberes 
com a população! Nós 4 mora-
mos na Baixada Fluminense e 
conhecemos bem a dura reali-
dade das periferias, nos encon-
tramos nas lutas por educação, 
direito a cidade, antirracismo, 
mulheres, LGBTs e cultura e 
por isso nos juntamos! Quere-
mos ser o primeiro mandato 
coletivo do Rio de Janeiro, esse 
modelo já existe em outros es-
tados como São Paulo e Per-
nambuco. No mandato coletivo 
as decisões serão tomadas por 
nós 4 e vamos ter conselhos 

territoriais junto com os movi-
mentos sociais e comunitários, 
ampliando assim a participa-

Somos a Rose Cipriano Coletiva Periférica (PSOL), somos uma candidatura coletiva para deputada 
estadual composta por Rose Cipriano, Vanessa Vicente, Rodrigo Nunes e Marta Batista. 
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Participei da campanha 
de legalização da Uni-
dade Popular, onde cole-

tamos mais de 1 milhão e 200 
mil assinaturas pelo Brasil in-
teiro e somos o único partido 
que conseguiu registro sob o 
novo código civil.

Deputada Estadual 
Giovanna Almeida (Unidade Popular)

Eu sou Giovanna Almeida, estudante da Faculdade Nacional de Direito. Construo 
o Movimento Correnteza e sou Coordenadora do Movimento Negro Perifa Zumbi. 
Mulher negra, da zona oeste do Rio e lésbica, aprendi que, na vida, quem nasce 
pobre precisa brigar pelos seus direitos. Por isso, desde os 16 anos, além de 
trabalhar e estudar, organizo lutas em defesa da educação e da juventude, contra 
o racismo, o machismo e todas as injustiças.

Estou disputando uma vaga 
na ALERJ para que possamos 
transformar o Rio e fazer uma 
política com a nossa cara. Num 
país onde a maioria da popu-
lação é de mulheres e negros é 
urgente que sejamos maioria 
no parlamento também.

Nossa campanha tem 
como principal tarefa o 
combate ao fascismo, a 
defesa e avanço 
da democracia 
e a constru-
ção do poder 
popular.

A direção sindical publicou edital abrindo 
espaço no Jornal do Sintufrj aos candidatos 
na categoria a cargos eletivos nesta elei-
ção. Estamos publicando o material das 
candidaturas que nos foi enviado.  
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Babá é oposição radical 
aos governos Bolso-
naro, Claudio Castro 

e Paes. Sempre presente nos 
protestos da COMLURB, edu-
cação, merendeiras, servido-
res, terceirizados e estudan-
tes. É contra as privatizações 
e o corte de verbas nas uni-

Babá (PSOL) 
Deputado Federal 

Babá é coordenador da CST e professor da UFRJ, onde atua em defesa dos Hospitais e 
por mais verbas para os serviços públicos. Foi dirigente da FASUBRA, fundador da CUT, 
do PT e enfrentou a ditadura, os governos Sarney, Collor e FHC. Quando o governo 
Lula aplicou a reforma da previdência que retirou direitos dos servidores, preferiu 
ficar ao lado dos trabalhadores e foi expulso do PT. Em seguida, foi fundador do 
PSOL em 2004. Integrou o comando de greve das universidades em 2012 e foi 
ativo nas greves de garis de 2014/15.

versidades. Na greve dos ga-
ris, foi injustamente preso e 
perseguido pelo prefeito Edu-
ardo Paes. Como parlamentar 
pelo PSOL apresentou Proje-
tos de Lei de EPIs para Garis; 
para impedir salas de aula 
superlotadas. Ação Popular 
pela redução das passagens 
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de ônibus. Presidiu 
a CPI das condições 
d e  t ra ba l h o 
nas escolas. 
Não aceitou 
aposenta-

doria espe-
cial de par-
lamentar.

eleições 2022

Tatiana Roque (PSB)

Deputada Federal 

Candidata a deputada federal, 
são suas missões: (1) Aumen-
tar a participação de mulheres 

na política e garantir seus direitos. É 
preciso aumentar a participação das 
mulheres em espaços de poder. (2) De-
fender a educação, as universidades 
e a área de C&T. Precisamos reverter 
esse quadro para que a educação, a ci-
ência e a tecnologia sejam propulsores 
de uma economia inovadora e compa-
tível com as grandes transformações 
de nosso tempo. (3) Enfrentar as mu-

danças climáticas com uma agenda 
verde. (4) Valorizar a cultura. A cultura 
é expressão da diversidade de nossos 
povos. O Brasil não pode negligenciar 
suas ricas expressões artísticas e cul-
turais. Esta área precisa de garantia de 
orçamento, políticas públicas específi-
cas e proteção a quem faz cultura. (5) 
Combater as desigualdades com ren-
da básica garantida. Defendo uma ren-
da básica permanente a fim de garan-
tir dignidade e condições mínimas de 
vida para as pessoas mais vulneráveis. 

Tatiana Roque é professora titular do Instituto de Matemática e coordenadora 
do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Mestre em Matemática Aplicada e 
doutora na área de História e Filosofia das Ciências pela UFRJ. 

A direção sindical publicou edital abrindo 
espaço no Jornal do Sintufrj aos candidatos 
na categoria a cargos eletivos nesta elei-
ção. Estamos publicando o material das 
candidaturas que nos foi enviado.  
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JULIETE PANTOJA - UP
Candidata a governadora (RJ) 

Seus planos gerais 
de governo em favor 
dos trabalhadores e 
da juventude do Rio 
de Janeiro?

  A Unidade Popular 
surgiu como um partido 
que tem no seu centro 
a defesa da classe traba-
lhadora, dos jovens e do 
povo pobre. Portanto, 
todo nosso programa é 
centrado em atender ao 
conjunto do povo tra-
balhador. Mas listamos 
aqui alguns temas cen-
trais: a criação das fren-
tes emergenciais de tra-
balho, a realização de 
concursos públicos e a 
reestatização da CEDAE 
e dos transportes. 

Para nossa juventude 
temos como políticas 
importantes a amplia-
ção das vagas em uni-
versidades com a meta 
de alcançar o livre aces-
so, o passe livre inter-
municipal e intermodal 
para os estudantes. Na 
questão do emprego, 
entendemos que o Es-
tado tem que ter papel 
central em dar à juven-
tude o primeiro empre-
go. Para isso, temos que 
facilitar os programas 
de estágio, cobrar das 
empresas que hoje ga-
nham altas isenções 
fi scais que empreguem 
essa juventude, entre 
outras medidas.   

Sua posição em re-
lação ao serviço pú-

blico no Estado, em 
especial na saúde e 
educação, sua gestão 
e financiamento? 

  Defendemos que 
o Rio de Janeiro saia 
do Regime de Recupe-
ração Fiscal, que suga 
nosso orçamento para 
o pagamento da dívi-
da com a União. Hoje, o 
Rio entregou sua auto-
nomia a um conselho 
controlado pelo gover-
no federal que decide 
se pode ou não fazer 
concursos, manter es-
tatais etc. 

Junto com essa me-
dida, iremos suspender 
o pagamento e auditar 
a dívida pública do es-
tado e acabar com os 
esquemas de corrup-
ção do governo Cláudio 
Castro, que tira milhões 
da educação e saúde. 
Com isso, acreditamos 
ter recursos suficientes 
para mudar profunda-
mente a realidade da 
educação e da saúde 
públicas no estado. 

Queremos retomar 
concursos, pagar o piso 
para a enfermagem e 
os profissionais da edu-
cação, ter uma política 
permanente de valo-
rização das carreiras 
dos servidores. Outra 
mudança é com esses 
recursos, construir e 
reformar escolas, hos-
pitais e UPAs. 

Precisamos ampliar 
a rede estadual de en-

sino buscando a real 
universalização, a erra-
dicação do analfabetis-
mo fortalecendo o EJA 
e a ampliação da for-
mação crítica, revogan-
do o Novo Ensino Mé-
dio e restabelecendo o 
currículo completo.

Na saúde, temos 
que ampliar a rede de 
atendimento de média 
e alta complexidade, 
acabar com a fila do 
SISREG e fortalecer a 
saúde da família nos 
municípios. Apesar de 
ser tarefa dos municí-
pios, acreditamos que o 
governo estadual tam-
bém tem a obrigação 
de fortalecer a rede de 
atendimento à saúde 
mental.  

Como fortalecer as 
universidades e hos-
pitais universitários 
estaduais e como ar-
ticular ensino, pes-
quisa e extensão com 
as universidades fe-
derais? 

  O Hospital Univer-
sitário Pedro Ernesto 
e a UERJ são hoje refe-
rências graças à luta de 
servidores e estudantes 
que conseguiram ven-
cer o subfi nanciamento, 
conquistando a lei que 
obriga o pagamento dos 
duodécimos. Mas preci-
samos ampliar isso. A 
UERJ como primeira 
universidade a ter polí-
tica de cotas precisa se 

expandir ainda mais, se 
interiorizar e se tornar 
uma porta de entrada 
para o ensino superior 
ainda maior aos fi lhos 
e fi lhas da classe traba-
lhadora.

Por sua vez, o 
tripé ensino-pesquisa-
extensão é fundamen-
tal na concepção de 
universidade pública. 
E a relação entre as 
universidades federais 
e estaduais é funda-
mental para fortalecer 
esse tripé. Por isso, de-
fendemos fortalecer 
os convênios do gover-
no do estado também 

com as universidades 
federais, dando apoio 
inclusive orçamentá-
rio a essas instituições. 
A UFRJ, por exemplo, 
tem uma rede com 9 
hospitais que precisa 
de investimento e pode 
ser melhor aproveitada 
pelo estado do Rio, mas 
só conseguiremos isso 
com investimento pesa-
do de recursos públicos 
também nas universi-
dades federais e um go-
verno do estado que se 
comprometa com um 
programa de esquerda 
e popular pode ajudar 
a garantir isso.
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CYRO GARCIA -
Candidato a governador (RJ)

Seus planos gerais de 
governo em favor dos tra-
balhadores e da juventu-
de do Rio de Janeiro?

  No Rio de Janeiro, as-
sim como no Brasil e no 
mundo, não existe solu-
ção para os problemas 
básicos dos trabalhado-
res nos marcos do capi-
talismo. Por isso os pla-
nos de governo de nossa 
candidatura ao governo 
do Estado – pelo PSTU e 
pelo Polo Socialista Re-
volucionário – são pla-
nos de enfrentamento a 
este sistema desumano 
que explora e mata os 
mais pobres enquanto 
os ricos fi cam mais ri-
cos. A implementação 
de nossas propostas se 
dará pela mobilização 
e organização da classe 
trabalhadora e da juven-
tude governando por 
meio dos conselhos po-
pulares.

Vamos acabar com a 
lei de isenções fi scais aos 
empresários para garan-
tir dinheiro aos servido-
res públicos, salários e 
geração de empregos. Co-
brar altos impostos para 
os ricos, para as mansões 
e áreas nobres da cidade, 
taxando as grandes for-
tunas e revertendo o di-
nheiro dos impostos em 
benefícios para a maio-
ria da população.

É preciso colocar os 
prédios e apartamentos 
abandonados das gran-
des construtoras e imo-

biliárias do centro das 
cidades a serviço dos 
milhares de sem-teto 
do nosso Estado e esta-
tizar a gestão de todos 
os meios de transportes 
que atualmente são con-
trolados pela iniciativa 
privada (trens, metrô, 
ônibus, barcas). Vamos 
destinar mais verbas ao 
SUS, estatizar os hospi-
tais privados e romper 
os contratos com organi-
zações sociais.

Nosso governo, junto 
com os trabalhadores, 
defenderá que se faça 
justiça pelos assassina-
tos das negras e negros 
nas comunidades pela 
polícia e pelas milícias. 
Punirá os culpados des-
ses crimes, propondo 
uma comissão indepen-
dente com organizações 
democráticas e dos mo-
vimentos sociais (OAB, 
ABVI, centrais, sindica-
tos, movimentos do povo 
negro e de mulheres, 
etc).

Sua posição em rela-
ção ao serviço público 
no Estado, em especial 
na saúde e educação, 
sua gestão e fi nancia-
mento? 

  Defendemos, como 
mínimo, o investimento 
de 25% do orçamento 
na educação, como de-
termina a constituição. 
Isso deve ser realizado 
em conjunto com a re-
vogação de medidas que 

retiram verba da educa-
ção, como é a famigerada 
Emenda Constitucional 
95 e a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Com o 
aumento do investimen-
to, devemos, como incre-
mento do plano de obras 
públicas, dotar as escolas 
de toda estrutura que 
potencialize a educação 
de nossos jovens e crian-
ças, como laboratórios 
de ciência e informática, 
bibliotecas e quadras es-
portivas. As escolas pre-
cisam ter internet gratui-
ta para os profi ssionais e 
estudantes.

Educação não é mer-
cadoria! O aumento de 
verbas para a educação 
no Estado é necessário 
para a manutenção e 
expansão das institui-
ções de ensino superior. 
Para a maioria dos mo-
radores do Estado, não 
há nenhum acesso à 
educação superior. Parte 
dessa expansão precisa 
se apoiar na estatização 
das inúmeras institui-
ções privadas, que se-
rão capazes de atender 
muito mais alunos, com 
muito mais qualidade, 
a partir do momento 
em que deixarem de ter 
como objetivo o lucro de 
seus proprietários. Con-
sequentemente, as dí-
vidas estudantis devem 
ser extintas. A expansão 
precisa contemplar com 
qualidade as diversas re-
giões do Estado.

Como fortalecer as 
universidades e hos-
pitais universitários 
estaduais e como arti-
cular ensino, pesquisa 
e extensão com as uni-
versidades federais? 

  Além disso, é funda-
mental que a educação 
superior seja não apenas 
propriedade do governo, 
mas de fato controlada 
pelo público: seus estu-
dantes, trabalhadores 
e os moradores das re-
giões em que as institui-
ções estiverem situadas. 

A condução política, 
técnica e administrativa 
precisa deixar de lado 
o atual modelo elitista 
e antidemocrático, no 
qual praticamente todos 
os cargos de poder são 
ocupados unicamente 
por professores e têm 
que ser referendados 
pelo governo de turno. 
Propomos que os con-
selhos comunitários di-
rijam de fato as institui-
ções, com democracia e 
igualdade entre os seg-
mentos.

POLO SOCIALISTA REVOLUCIONÁRIO
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EDUARDO SERRA - PCB
Candidato a governador (RJ) 

Seus planos gerais 
de governo em favor 
dos trabalhadores e 
da juventude do Rio 
de Janeiro?

  Nosso programa 
propõe resgatar para 
o Estado todos os seto-
res que dizem respei-
to aos interesses e aos 
direitos essenciais dos 
trabalhadores e da ju-
ventude. Vamos estati-
zar o sistema de trans-
portes, criando uma 
empresa pública para 
a operação dos ônibus, 
barcas, trens, metrô e 
VLT. Sem o lucro priva-
do, será possível redu-
zir as tarifas em cerca 
de 50%, no curto prazo, 
chegando à tarifa zero 
em 4 anos. Recuperare-
mos as ferrovias para 
transportar mais de 1 
milhão de passageiros 
/ dia, como era antes 
da privatização, reto-
maremos linhas no 
interior do Estado. O 
serviço das barcas será 
expandido em volume 
e passará a atender, 
além de Niterói e Pa-
quetá, também a São 
Gonçalo e Baixada Flu-
minense. 

Sua posição em re-
lação ao serviço pú-
blico no Estado, em 
especial na saúde e 
educação, sua gestão 
e financiamento?

  Priorizando os jo-

vens, vamos expan-
dir o Ensino Médio 
público  estatal para 
atender a todos e to-
das gratuitamente e 
com alta qualidade. 
Vamos dialogar para 
apoiar as prefeituras 
para reforçar o Ensino 
Fundamental e vamos 
reverter a Reforma 
de Ensino Médio, que 
sucateou a formação 
geral dos jovens e ofe-
rece uma profissiona-
lização “faz-de-conta”.  

Com a mesma filo-
sofia, expandiremos a 
saúde pública estatal 
para atender a todos e 
todas, de forma gratui-
ta e com alta qualida-
de, integrando o siste-
ma às redes federal e 
municipais e promo-
vendo ações relacio-
nadas à saúde, como o 
fornecimento de água 
e saneamento básico 
para todos (com a re-
estatização da CEDAE), 
urbanização de fave-
las e oferecimento de 
150.000 moradias no 
prazo de 4 anos, apoio 
aos pequenos produto-
res agrícolas e outras 
medidas. Realizaremos 
concursos públicos e 
extinguiremos as OSs. 

Criaremos um Ban-
co Público de Desen-
volvimento, lutaremos 
pela anulação da dí-
vida do Estado com a 
União (dívida que já 

foi paga, pois há juros 
cobrados desde os anos 
90), anularemos isen-
ções de ICMS dadas a 
grandes empresas e a 
empresas que podem 
pagar esse imposto, 
lutaremos por uma re-
forma tributária que 
taxe as grandes fortu-
nas, cobre dos ricos e 
isente os trabalhado-
res e retomaremos o 
desenvolvimento eco-
nômico do Estado.

Como fortalecer as 
universidades e hos-
pitais universitários 
estaduais e como ar-
ticular ensino, pes-
quisa e extensão com 
as universidades fe-
derais? 

  Garantiremos os or-
çamentos e expandire-
mos a UERJ e fortalece-
remos a Universidade 
Estadual do Norte Flu-
minense. Encampare-
mos as universidades 
privadas que falirem, 
aumentando a oferta 
de vagas no sistema 
público. Apoiaremos  
a Faperj  e contrata-
remos as universida-
des públicas do Estado 
para produzirem estu-
dos e pesquisas volta-
das para o equaciona-
mento e a proposição 
de soluções para os 
problemas do Estado, 
criando projetos para 
o trabalho conjunto 

em áreas como trans-
portes, planejamento 
e desenvolvimento ur-
bano, habitação, saúde, 
meio ambiente, edu-
cação  e outras áreas 
de interesse direto dos 
trabalhadores. Promo-
veremos, com financia-
mento público, ações 
coordenadas de exten-
são, em conjunto com 
as universidades pú-
blicas, voltadas para 
o atendimento da po-
pulação em geral, com 
destaque para as re-
giões e grupos de bai-
xa renda.
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MARCELO FREIXO - PSB
Candidato a governador (RJ) 

Seus planos gerais 
de governo em favor 
dos trabalhadores e 
da juventude do RJ?

  Vamos gerar mais 
empregos, implementar 
o Programa DESENVOL-
VE RIO, para instituir 
um pacto pelo desenvol-
vimento do Estado do 
Rio de Janeiro com base 
na melhoria do ambien-
te de negócios, moderni-
zação da administração 
pública estadual e inte-
gração de esforços envol-
vendo o governo federal, 
municípios fl uminen-
ses e o setor produtivo. 
Também fortalecer as 
agências reguladoras, 
bem como a Agência de 
Fomento do Estado do 
Rio de Janeiro – Agerio 
para aumentar crédito e 
apoio a microempreen-
dedores, e a Companhia 
de Desenvolvimento 
Industrial do Estado do 
Rio de Janeiro – Codin, 
visando à ampliação 
de nossa capacidade de 
atração de investimen-
tos.

 Para fomentar o de-
senvolvimento de re-
giões mais empobreci-
das, serão abertas fren-
tes de trabalho a partir 
de investimentos em in-
fraestrutura. O apoio ao 
desenvolvimento local 
e aos microempreende-
dores é imprescindível 
no processo de retoma-
da econômica, por esse 

motivo será criada uma 
rede de Casas do Em-
preendedor. Vamos ain-
da apoiar a consolida-
ção e o crescimento do 
complexo econômico-
-industrial da saúde no 
Rio de Janeiro, incenti-
var o empreendedoris-
mo de base acadêmica 
e impulsionar a criação 
de estruturas interme-
diárias, iniciar um mu-
tirão de formação pro-
fi ssional em tecnologias 
de ponta e qualifi cação 
profi ssional, implemen-
tar uma política trans-
parente de compras 
públicas. Vamos ainda 
romper com essa lógica 
de violência do Estado, 
que tem vitimado a po-
pulação negra nas fave-
las e periferias.

Sua posição em rela-
ção ao serviço público 
no Estado, em especial 
na saúde e educação, 
sua gestão e fi nancia-
mento?

  A saúde no Rio de 
Janeiro tem sido devas-
tada pela corrupção e 
pela fragilidade estrutu-
ral do sistema no Estado. 
O respeito aos usuários 
do SUS estará no cen-
tro de nossa estratégia 
de reorganização dos 
serviços de saúde no 
estado. Vamos ampliar 
os recursos destinados 
à saúde, investindo em 
tecnologia, qualifi cação 

da infraestrutura, redu-
ção das desigualdades 
regionais, valorização 
profi ssional e atração de 
profi ssionais. A virada 
na saúde começa com 
o respeito e adequada 
informação ao cidadão 
na marcação de consul-
tas, exames e cirurgias e 
melhoria do atendimen-
to em geral. O governo 
vai também se preparar 
antecipadamente para 
o enfrentamento a epi-
demias e calamidades, 
como forma de preser-
var vidas e assegurar que 
jamais ocorra novamen-
te o que vimos durante 
a pandemia de covid-19 
onde integrantes do atu-
al governo aproveitaram 
um momento de crise 
e emergência sanitária 
para faturar às custas do 
sofrimento do povo fl u-
minense.

Na área da educação, 
o resultado dos sucessi-
vos escândalos de cor-
rupção, da má gestão, 
do aparelhamento po-
lítico generalizado e da 
falta de compromisso 
com o povo fl uminen-
se tem sido dramático. 
É preciso reorientar as 
políticas educacionais, 
investir em tecnologia, 
formação de professores, 
aperfeiçoamento da ges-
tão escolar e desenvolver 
um amplo programa de 
reforço escolar e apren-
dizagem intensiva no 

estado. Também vamos 
ampliar a educação in-
tegral.

Como fortalecer as 
universidades e hos-
pitais universitários 
estaduais e como arti-
cular ensino pesquisa, 
e extensão com as uni-
versidades federais?

  Nosso governo vai 
fortalecer o papel da 
UERJ, UEZO e UENF 
como articuladoras e 

incentivadoras da pro-
dução de conhecimen-
tos na educação básica, 
ampliando suas rela-
ções com as redes mu-
nicipais de educação e 
fortalecendo seu papel 
no desenvolvimento de 
estratégias de desenvol-
vimento econômico, tec-
nológico e social do Es-
tado do Rio de Janeiro, 
estimulando também 
as parcerias com a rede 
federal.
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ELEIÇÕES MOBILIZAM 
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

eleições 2022

Na contagem regressiva para as eleições que vão decidir o destino do país, rodas de conversas 
e debates provocaram reflexão sobre os caminhos para tornar o Brasil um país mais justo, e 
que enfrente o desafio de se transformar numa terra que respeite os direitos dos trabalhadores. 
As entidades que atuam na UFRJ estimularam a discussão no momento especial no qual o 
orçamento asfixia as possibilidades de funcionamento da universidade pública. O DCE está 
chamando para o último debate antes das eleições.

DEBATE. Juliete Pantoja (UP), Paulo Ganine (PN), Cyro Garcia (PSTU), Eduardo Serra (PCB) e 
dirigentes do DCE no CCMN com candidatos ao governo do estado. Ao lado, candidatos ao Senado 
numa conversa no CCS. Acima, à direita, card anuncia debate na quarta-feira, 28.

PLEBISCITO: MAIORIA DECIDE POR FESTA DE FIM DE ANO

As sindicalizadas e os 
sindicalizados tive-
ram a oportunidade 

de votar e decidir sobre os 
rumos do recurso de final 
ano de parte do desconto do 
13º terceiro. Entre os dias 16 
e 23 de setembro, 472 pes-
soas participaram do pleito.
Destas, 319 (67,6%) foram 
favoráveis à manutenção da 
utilização dos recursos na 

tradicional festa de final de ano.  
Outras 153 (32,4%) foram favo-
ráveis à conformação de um 
fundo para aquisição de uma 
sede social.

A Diretoria Executiva do 
Sintufrj compreende que o 
resultado expressa o senti-
mento majoritário na ca-
tegoria, e, enquanto gestão, 
aplicará com máximo em-
penho o resultado do pleito, 

realizando uma grande fes-
ta de confraternização no 
mês de dezembro. 

Também avaliamos que o 
método de participação dire-
ta da categoria nas decisões 
é uma grande vitória desta 
gestão. Foram duas votações: 
esta e a decisão da base do 
HUCFF sobre o teste de ponto 
eletrônico ( julho). Com isso, 
esperamos fortalecer o enga-

jamento e responsabiliza-
ção de toda a categoria

A proposta de aquisi-
ção da sede social perma-
nece um compromisso da 
gestão, e será cumprido. 
Para tal, a direção sindical 
realizará um estudo para 
apresentação de um pla-
no de trabalho que garan-
ta esta meta em médio e 
longo prazo.
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Salas de aula são prioridade 
na expansão do CCS
Boa parte dos 10 mil 

alunos com matrí-
culas ativas nas 28 

unidades acadêmicas do 
Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) frequentam, 
diariamente, as salas de 
aula e laboratórios lo-
calizados no subsolo do 
prédio, ambiente insalu-
bre, sem janelas e onde 
a luz do sol não penetra 
nem por frestas. 

Por essa razão, a pau-
ta da reunião do Comitê 
Gestor de Implantação 
do Plano Diretor do CCS, 
no dia 20 de setembro, 
deliberou, como priori-
dade, a construção de 
um aulário na parte do 
terreno do Polo de Bio-
tecnologia, que fi ca ao 
lado do CCS.   

O CCS é o maior cen-
tro da UFRJ, mas o pré-
dio há muito tempo 
fi cou pequeno para abri-
gar alunos e servidores, 
entre técnicos-adminis-
trativos e docentes, de 
mais da metade das 28 
unidades acadêmicas e 
órgãos suplementares, 
com seus 353 laborató-
rios e 64 biotérios, de-
senvolvendo atividades 
de ensino, pesquisa e ex-
tensão.

A Reitoria colocou à 
disposição do CCS parte 
das instalações e da área 
física não construída do 
Polo de Biotecnologia 
(ex-BioRio). Para evitar 
disputas pelos espaços 

cedidos, a decania de-
signou a formação do 
comitê gestor, com repre-
sentantes das unidades 
e institutos acadêmicos 
que funcionam no pré-
dio-sede do CCS – Bio-
logia, Biofísica, Nutrição, 
Farmácia e Medicina –, 
e o Centro Nacional de 
Biologia Estrutural e Bio-
imagem (Cenabio). 

EXPANSÃO EM RISCO
O tema expansão do CCS 
ganhou novos contor-
nos após a apresentação, 
pela Reitoria, do Projeto 
de Valorização de Ativos, 
que propõe a alienação 
do edifício comercial 
Ventura, no centro do 
Rio, em troca de investi-
mento em obras inaca-
badas na universidade. 
No caso do CCS, seria a 
conclusão dos prédios 
do Instituto de Ciências 
Biomédicas (ICB) e do 
Fronteiras, no bloco H, 
que vai abrigar um pro-
jeto multidisciplinar de 

extensão. 
O Sintufrj já se mani-

festou contra a posição 
da Reitoria de alienar 
patrimônio da UFRJ em 
troca de recursos que de-
vem ser garantidos pelo 
governo federal. Além 
disso, há outras ques-
tões em discussão, como, 
por exemplo, defi nir as 
prioridades do centro, e 
quem deve se posicionar 
a respeito é toda a comu-
nidade do CCS.

RELATÓRIO 
DE DEMANDAS
O relatório elaborado 
por dois integrantes do 
comitê gestor, Carlos 
Rangel, diretor da Fa-
culdade de Farmácia, e 
Verônica Oliveira, do Ins-
tituto de Nutrição, infor-
ma que, como o CCS não 
passou por reforma nos 
últimos anos, as instala-
ções elétrica e hidráuli-
ca fi cam cada vez mais 
críticas à medida que 
aumenta o fl uxo de pes-

soas no prédio.
Segundo o levan-

tamento, os cursos de 
Dança (Escola de Educa-
ção Física e Desportos) e 
Gastronomia (Instituto 
de Nutrição) precisam 
de mais espaço para 
funcionar – no CCS ou 
no Polo de Biotecnolo-
gia.  E que os prédios 
para o Fronteiras e o 
ICB devem prever áreas 
para comportar outras 
unidades acadêmicas. 
Todo o conteúdo do re-
latório foi divulgado 
para a comunidade do 
centro. 

De acordo com Car-
los Rangel, foi consenso 
na reunião do dia 20 do 
comitê gestor de só enca-
minhar propostas para 
votação no Conselho de 
Centro do CCS quando 
houver a aprovação de 
todos os integrantes. Ele 
sugeriu a realização de 
audiência pública para 
que toda a comunidade 
universitária opinasse. 

"Violência 
e assédio 
moral no 
trabalho"

In Memoriam 

Esse é o tema da pa-
lestra que a Divisão de 
Recursos Humanos e o 
Serviço de Treinamen-
to e Desenvolvimento, 
do Hospital Universi-
tário Clementino Fra-
ga Filho, realizará na 
quarta-feira, 28, às 9h, 
no auditório Halley Pa-
checo, no 8º andar da 
unidade. Público-alvo: 
servidores do HUCFF. 
A atividade tem o 
apoio do Sintufrj.

Com pesar registra-
mos o falecimento da 
aposentada Gilca de 
Almeida Cunha, aos 
88 anos, ocorrido no 
dia 18 de setembro. 
A companheira era 
servidora técnico-
-administrativa do 
Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga 
Filho (HUCFF). 

DIVERSAS

UFRJ

COMITÊ GESTOR se reuniu para discutir implantação do Plano Diretor do CCS

Foto: Divulgação
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Convocados pelo 
DCE Mário Pra-
ta, estudantes da 

Escola de Belas Artes 
(EBA) e da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanis-
mo (FAU), com apoio de 
colegas de outros cur-
sos, ocuparam a sessão 
do Conselho Universitá-
rio (Consuni) de quin-
ta-feira, dia 22, para 
reivindicar da Reitoria 
condições para o pros-
seguimento das aulas e 
das rotinas de trabalho 
no prédio Jorge Macha-
do Moreira (JMM) – o 
prédio da Reitoria, na 
Cidade Universitária. 

A maioria dos conse-
lheiros presentes apro-
varam a moção proposta 
pela bancada estudan-
til no colegiado. O tex-
to denuncia os cortes 
de verbas pelo governo 

CADÊ A INFRAESTRUTURA?
federal e suas conse-
quências para a UFRJ, 
como problemas na in-
fraestrutura de prédios 
acadêmicos por falta de 
manutenção, obrigando 
a suspensão das ativida-
des, estagnação de obras 
em andamento e insufi-
ciência de recursos para 
a assistência estudantil.

DIFICULDADES
A Escola de Belas Artes, 
a Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo, o 
Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urba-
no e Regional (Ippur) 
e a Decania do Centro 
de Letras e Artes (CLA) 
sempre funcionaram 
no JMM, e com a vol-
ta das aulas presenciais 
neste segundo semes-
tre foram reabertos três 
andares (quinto, sexto 

e sétimo) que estavam 
fechados desde o incên-
dio, em 2016.

Com o aumento do 
fluxo de pessoas no pré-
dio, os problemas de in-
fraestrutura pioraram. 
Faltou água em diver-
sos andares e os cinco 
elevadores pararam de 
uma só vez. As aulas da 
EBA e da FAU tiveram 
que ser suspensas, e só 
retornaram no dia 19 
de setembro, quando os 
problemas foram par-
cialmente resolvidos. 

Segundo os estudan-
tes, ainda há muito a ser 
feito no prédio, como a 
recuperação de todos os 
elevadores e a redução 
da sobrecarga de traba-
lho imposta aos tercei-
rizados da limpeza com 
a reabertura dos anda-
res interditados. 

A presidente da Asso-
ciação dos Trabalhadores 
Terceirizados da UFRJ 
(Attufrj), Waldinéia Nasci-
mento, apontou as dificul-
dades que enfrentam os 36 
trabalhadores da limpeza 
diante da dimensão do 
prédio de 48 mil metros 
quadrados. Ela reivindi-
cou a contratação de mais 
pessoal visando dividir a 
sobrecarga de trabalho.

Representantes do 
DCE e dos Centros Aca-
dêmicos da EBA e da 
FAU reiteraram a ne-
cessidade de juntar for-

ças na UFRJ contra os 
cortes orçamentários e 
para exigir recursos de 
investimento na infra-
estrutura de toda a uni-
versidade. No texto da 
moção aprovada, os es-
tudantes propõem que 
o colegiado também se 
manifeste contra qual-
quer situação que impo-
nha aos trabalhadores 
terceirizados atividades 
sem previsão contratual 
e por condições adequa-
das ao desenvolvimento 
das atividades acadêmi-
cas e administrativas.

Estudantes se manifestam no Consuni por condições adequadas de estudo e trabalho 
MOVIMENTO ESTUDANTIL organizado foi até o Conselho Universitário para brigar por condições adequadas para o aprendizado e o trabalho dos servidores

CONSELHEIROS apoiam reivindicações dos estudantes

Fotos: Elisângela Leite
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Atos e mobilizações 
da enfermagem 
em defesa do piso 

nacional foram realiza-
dos em vários estados, na 
quarta-feira, 21, em mais 
um dia de luta conjunta 
da categoria depois de o 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) conceder liminar 
favorável à ação impe-
trada pela Confederação 
Nacional de Saúde, Hos-
pitais e Estabelecimentos 
de Serviços, que reúne os 
sindicatos patronais da 
rede privada de saúde.

No Rio, a manifestação 
foi em frente ao Hospi-
tal Badim (que integra a 
Rede D’Or São Luiz, uma 
das empresas signatárias 
da ação no STF), na Tijuca, 
Zona Norte, e interrom-
peu o trânsito na Rua São 
Francisco Xavier, uma das 
mais movimentadas do 
bairro, em alguns momen-
tos. O protesto, organizado 
pelos Sindicatos dos Enfer-
meiros do Rio de Janeiro e 
dos Auxiliares e Técnicos 
de Enfermagem do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro, 
reuniu trabalhadores(as) e 
dirigentes de entidades de 
outras categorias. O Sintufrj 
estava presente. 

PROTESTO
“A enfermagem é quem 
cuida do paciente 24 
horas e tem que ser va-
lorizada. Não queremos 
aplausos, queremos nos-
so piso”, reivindicou a 
presidente do Sindicato 
dos Auxiliares e Técni-
cos de Enfermagem do 

TRABALHO

ENFERMAGEM LUTA PELO PISO
Sintufrj faz panfletagem no Hospital Universitário (HU), pela manhã, convocando para a manifestação 
conjunta, à tarde, na Tijuca. A mobilização é nacional pela conquista histórica da categoria 

Município do Rio de Ja-
neiro, Miriam Lopes.

“O STF suspendeu a 
implantação do nosso 
piso, para nós, trabalha-
dores que na pandemia 
salvamos muitas vidas. 
Nossa mobilização agora 
é diária”, prometeu Mar-
cus Schiavo, presidente 
do Sindicato dos Enfer-
meiros do Rio de Janeiro.

“Na nossa base, temos 

três mil trabalhadores 
da enfermagem reuni-
dos no Complexo Hospi-
talar da UFRJ, e eles são 
obrigados a trabalhar 
em outras redes (pública 
e privada) para comple-
mentar o salário. O Sin-
tufrj está aqui hoje, como 
esteve no ato no Quinta 
D’Or. A mobilização da 
enfermagem conseguiu 
aprovar o piso nacional 

no Congresso, mostrou 
que é possível arrancar 
vitórias, mas os minis-
tros do STF foram mais 
solícitos com os empre-
sários do que com os 
trabalhadores que salva-
ram vidas na pandemia. 
Porém, estaremos juntos 
construindo a vitória 
final”, afirmou o coorde-
nador-geral do Sintufrj 
Esteban Crescente.

A sessão do Conselho Uni-
versitário da UFRJ (Consu-
ni) de quinta-feira, 22 de 
setembro, aprovou, por 
unanimidade, moção de 
apoio ao piso salarial dos 
enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enferma-
gem. A proposta teve ori-
gem no Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS), que, 
em seu último Conselho 
de Centro, aprovou a mo-
ção que destacava o valor 
desses profissionais.

A coordenadora do 
Sintufrj e uma das re-
presentantes da cate-
goria no Consuni, Ana 
Célia da Silva, apontou a 
justeza da moção. Tra-
balhadora do setor de 
Recursos Humanos do 
Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), ela afirmou 
que vivenciou a luta de 
perto da enfermagem 
contra a covid-19, as-
sim como familiares que 
também atuam na área. 
“Vivo o dia a dia desses 
profissionais que lutam 
arduamente, amam a 
profissão e estão sem-
pre dispostos a ajudar”. 

A forma de financia-
mento do piso nacional 
da enfermagem está em 
debate no Congresso 
Nacional, aspecto que 
gerou a decisão pela 
suspensão da aplicação 
da Lei nº 14.434/2022 
pelo STF, por ação pro-
posta pelos donos de 
hospitais, clínicas e pla-
nos de saúde privados.

Consuni 
aprova moção 
de apoio 

MOBILIZAÇÃO NO HU: Dirigente do Sintufrj , Laura, na panfletagem para ato conjunto

MANIFESTAÇÃO na porta do Badim marca a continuidade da luta pelo piso nacional

Fotos: Elisângela Leite
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