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18 DE OUTUBRO: O RIO VAI PARAR 
PELA EDUCAÇÃO E PELA DEMOCRACIA
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VOTAMOS LULA PELAS LUTAS QUE VIRÃO. DERROTAR BOLSONARO É ABRIR CAMINHOS

18 DE OUTUBRO: OCUPAR AS RUAS PELA EDUCAÇÃO

O Dia Nacional de 
Luta em defesa 
das verbas para 

a educação foi convoca-
do por entidades nacio-
nais da educação e pela 
rede de entidades, entre 
as quais o Sintufrj e as 
demais que atuam na 
UFRJ que estão marcan-
do concentração para 
o IFCS, no Largo de São 

Francisco, às 16h desta 
terça-feira 18.

A mobilização ga-
nhou intensidade nos úl-
timos dias após mais um 
ataque à educação  feito 
pelo governo Bolsonaro, 
que tentou confiscar cer-
ca de R$ 300 milhões da 
universidade – e depois 
recuou devido à pressão 
de estudantes, técnicos 

e docentes. Só aqui na 
UFRJ o alcance do confis-
co era de R$ 18 milhões.

“O Sintufrj enxerga 
nessa tentativa de corte 
na educação mais uma 
ofensiva do governo 
para atacar os direitos 
da população à educa-
ção pública”, diz o coor-
denador-geral do Sintu-
frj Esteban Crescente.

PLENÁRIA DOS COMITÊS no IFCS definiu agenda comum de ações para eleger Lula

SEMANA começou com ato das entidades no Centro de Ciências da Saúde (CCS), no Fundão

AGENDA UNIFICADA 
DOS COMITÊS 

 Dia 18/10 - Ato em Defesa da Educação. 
Concentração no IFCS, às 16h.

 Dia 22/10 - Educação na Praça – Parque 
Madureira, das 9h às 13h.

 Dia 26/10 - Dia L na UFRJ.
Banquinhas no Fundão e na Praia Vermelha.
Fique ligado nas redes de informação do Sintufrj 
com serviço completo sobre ações de campanha.

O QUE A 
ASSEMBLEIA 
DECIDIU

1 - Votar em Lula 13! 
Derrotar Bolsonaro. Em 
defesa dos direitos da 
classe trabalhadora pela 
Democracia, contra a 
fome, contra o desempre-
go e contra o fascismo. 

2 - Mobilizar, com prio-
ridade para o protesto 
do dia 18 de outubro 
contra os cortes orça-

mentários na educação 
e contra a reforma ad-
ministrativa, que caça 
nossa estabilidade:
• Organizar infraestru-
tura de transporte sain-
do do Fundão.
• Concentração às 16h 
no IFCS.

3 - Assimilar agendas 
de mobilização do es-
paço de entidades sin-
dicais e estudantis da 
educação, e dos Comi-
tês de Luta - UFRJ e da 
Coordenação de Orga-
nização e Políticas Sin-
dicais do Sintufrj.

Fotos: Elisângela Leite



 

3EDIÇÃO No 1392 – 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2022
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj

VOTAMOS LULA PELAS LUTAS QUE VIRÃO. DERROTAR BOLSONARO É ABRIR CAMINHOS

COMITÊS DE LUTA ORGANIZAM AGENDA

Plenária unificada 
dos Comitês Po-
pulares de Luta 

da UFRJ realizada nessa 
sexta-feira (14) à tarde no 
Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais (IFCS) 
aprovou agenda comum 
de campanha para ele-
ger Lula presidente em 
30 de outubro. 

Parte desta agenda 
está sendo cumprida nes-

BRASIL

Lula no Rio

te sábado com uma mo-
vimentada panfletagem 
Lula Presidente na Praça 
das Nações, em Bonsuces-
so. Na terça-feira, dia 18, 
com concentração a par-
tir das 16h, no IFCS, ato 
em defesa da educação.

As ações dos Comitês 
Populares de Luta vão se 
intensificar nestas últi-
mas duas semanas que 
separam o dia da eleição 

e ganharam ampliação 
para as ações de campa-
nha neste segundo turno. 

Os objetivos dessas 
ações é estimular mais 
ainda o entusiasmo de 
quem já estava na cam-
panha e partir para tentar 
virar os votos de indecisos, 
de quem se absteve, de 
quem teve outra opção no 
primeiro turno.

A reunião dos comitês 

da UFRJ foi mais um ato 
dentre uma série de even-
tos que mergulharam a co-
munidade universitária no 
clima da disputa que vai 
definir os destinos do país.

A semana que passou 
começou com um ato 
nas escadarias do Cen-
tro de Ciência da Saúde 
(CCS), com a participa-
ção das entidades que 
atuam na universidade. 

Na terça-feira (11), as-
sembleia da categoria, 
realizada no Quinhentão, 
decidiu pelo voto em Lula.

Na quinta-feira (13), o 
Conselho Universitário 
aprovou um manifesto 
em defesa da educação 
pública e do orçamento 
e de denúncia à asfixia 
financeira que a univer-
sidade está submetida no 
governo Bolsonaro.

Em campanha pelo 
Rio de Janeiro, 
nos últimos dias – 

antes de embarcar para 
o Nordeste –, Lula esteve 
no Complexo do Ale-
mão e em Berford Roxo. 
No Alemão, o candidato 
do PT foi ovacionado. E 
no município da Bai-
xada, Lula atraiu uma 
multidão à quadra de 
um clube local, depois 
de cumprimentar pes-
soas nas ruas.

O Complexo do 
Alemão é um grupo de 
favelas conhecido por 
ser cenário recorrente 
de violência policial 
contra o povo pobre. 
Lá, Lula foi recebido 
por lideranças comuni-
tárias e disse que, antes 
da polícia, é preciso 
chegar à comunidade 
saúde, cultura, educa-
ção e ações sociais. 

Belford Roxo sin-
tetiza as dificuldades 
de uma região com 13 
municípios.

Fotos: Elisângela Leite
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Na sessão de quinta-feira, dia 
13, o Conselho Universitário 
(Consuni) aprovou, por unani-
midade, moção em defesa da 
UFRJ, de seu orçamento e da 
educação pública, gratuita e de 
qualidade. 

Segundo a moção, o Conselho 
Universitário da UFRJ repudia a 
prática recorrente do Ministério 
da Economia e do Ministério da 
Educação de impor uma instabi-
lidade orçamentária nas univer-
sidades federais.

A moção – apresentada pela 
representante estudantil Na-
thália Trindade e expressada 
pelo coletivo Formas, que reúne 
entidades como DCE, APG, Adu-
frj, Sintufrj, Attufrj – lembra que 
no último dia 30 ocorreu um 
bloqueio nas contas das univer-
sidades feito pelo Ministério da 
Educação, que veio a público no 
dia 5 de outubro através da As-
sociação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes). 

Esse bloqueio contingen-
ciou o orçamento do Ministé-
rio da Educação, informado 
pelo Ministério da Economia, 
no percentual de 5,8%, que, se 
permanecesse (mesmo que re-
composto em dezembro, como 

UFRJ repudia cortes e apoia ato do dia 18 
Moção aprovada no Conselho Universitário repudia confisco sistemático dos recursos para a universidade

foi dito pelo governo), inviabi-
lizaria o empenho de despesas 
das universidades e institutos 
no valor de aproximadamente 
R$ 328 milhões. 

Na UFRJ, significou cerca de 
R$ 18 milhões e colocou o orça-
mento discricionário da univer-
sidade como o menor dos últi-
mos dez anos e, caso mantido, 
ocasionaria a inadimplência da 
universidade nos contratos dos 
fornecedores.

O texto lembra ainda que 
o bloqueio foi revertido com 
a pressão dos estudantes e a 
indignação da sociedade civil.  
“Contudo, a instabilidade orça-
mentária permanece. De forma 
prática, esse ou qualquer blo-
queio, a qualquer tempo, torna 
impossível a sobrevivência das 
instituições de ensino pela fal-
ta de pagamento de limpeza, 
comida, luz, água e bolsas es-
tudantis”, diz o texto, alertando 
que esta instabilidade prejudica 
toda a comunidade acadêmica. 
Não apenas dificultando o tra-
balho de gestores, como aumen-
tando o risco de interrupção de 
serviços. E, sem trabalhadores 
terceirizados de limpeza, ma-
nutenção e segurança, torna-se 
inviável seu funcionamento.

CONSEQUÊNCIAS
“Como consequência, serão 
milhares de discentes da gra-
duação e pós-graduação sem 
aulas e sem acesso à assistência 
estudantil, atividades de pes-
quisa e extensão que serão in-
terrompidas, milhares de cida-
dãos que perderão acesso aos 
serviços que são prestados pela 
UFRJ”, diz o texto, informan-
do que o Consuni se posiciona 

com veemência ao exigir a re-
composição do orçamento das 
universidades, com aumento 
significativo no orçamento dis-
cricionário. O colegiado declara 
apoio às manifestações do dia 
18 por estudantes e servidores 
da educação que “buscam bar-
rar este retrocesso e possibilitar 
a sobrevivência da educação 
pública, gratuita e de qualidade 
no país”.

PANFLETO. Comunidade 
universitária convoca para a 
terça-feira, 18 de outubro

CONSUNI. Colegiado repudia cortes e aprova manifesto por unanimidade

Foto: Elisângela Leite
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 SESC
O Sintufrj vem ampliando 
convênios com o Sesc, que 
são feitos por estados. Par-
cerias já foram fechadas 
com os estados de Minas 
Gerais, Bahia, Rio Grande 
do Sul, além do Sesc-RJ.

 Colégios
O Sintufrj mantém convê-
nios com vários estabele-
cimentos de ensino. Com 

REUNIÃO DOS APOSENTADOS(AS): SEGUNDA-FEIRA, ÀS 10H
É nesta segunda-feira, 
17, a reunião de tra-
balho e confraterniza-
ção dos aposentados(as), 
aposentandos(as) e pen-
sionistas, às 10h, na sede 
do Sintufrj. Esse é um 
encontro que você, com-
panheira e companhei-

ro, não pode faltar.
Nesta reunião,  a Coorde-

nação de Aposentados(as), 
Aposentandos(as) e Pen-
sionistas do Sintufrj dis-
cutirá com os presentes 
os seguintes assuntos: 
Resolução do encontro so-
bre Patrimônio Cultural; 

Planejamento de futuros 
encontros sociais; Esclare-
cimentos sobre o reajuste 
do plano de saúde/Sintu-
frj; Esclarecimentos sobre 
as ações judiciais; e Visita 
ao Laboratório de Infor-
mática LIpE, no Centro de 
Tecnologia (CT). 

Uma parte da assem-
bleia geral da categoria 
na terça-feira, 11, foi uti-
lizada pela direção sin-
dical para informar so-
bre o reajuste anual do 
Plano de Saúde Amil. Fo-
ram várias reuniões de 
negociação entre as par-
tes (Sintufrj e a Comis-
são de Saúde – usuários 
da Amil) para chegar ao 
índice de 19,99%, que 
será aplicado a partir de 
novembro.

A assessora jurídica 
da direção Juliana Bauly 
explicou que o aumento 
é contratual e que houve 
conquistas nas negocia-
ções em benefício dos 
mais de 4 mil sindicali-
zados usuários da Amil. 
“O aumento é previsto 
anualmente, e, após di-
versas negociações, o 
Sintufrj conseguiu baixar 
de 43,41% para 19,99% e 

Reajuste da Amil será 
aplicado em novembro

adiar a aplicação do au-
mento de outubro para 
novembro, sem retro-
ativos. Inclusive, a par-
tir de 2023, essas datas 
permanecem”, alertou a 
advogada. 

Segundo ainda Julia-
na, a direção do Sintu-
frj também conseguiu 
o fim da exclusividade 
da atual administrado-
ra de planos AllCare. 
Agora, a entidade pode 
oferecer alternativas de 
planos de saúde à cate-
goria por meio de ou-
tras administradoras.

CONVÊNIOS
o Colégio Hélio Alonso, por 
exemplo, as matrículas 
para 2023 já estão abertas,  
e os sindicalizados têm até 
20% de desconto nas men-
salidades para seu filho. 

 Autoescola
Dois convênios foram 
firmados neste segmen-
to: um com a Autoescola 
Diniz e outro com a Au-
toescola Thavidie.

Informações sobre a 
relação de empresas 
conveniadas pelo tele-
fone (21) 3194-7102

A bola vai rolar
Está na hora do nosso 
torneio de futebol pelo 
Dia dos Servidores Pú-
blicos. Na segunda-feira, 
17 de outubro, às 15h, na 
sede do Sintufrj, vamos 
realizar a primeira reu-
nião de organização da 
competição comemora-
tiva. Não falte!
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Possibilita a terceirização irrestrita 
dos serviços, permitindo corrupção 
desenfreada.

OUTRA AMEAÇA BOLSONARISTA
Reforma administrativa ataca servidores e o serviço público

A aprovação da re-
forma adminis-
trativa (a PEC 32) 

que acaba com direitos 
do servidor e reduz a 

pó a eficiência do ser-
viço público é um dos 
objetivos principais do 
governo Bolsonaro, que 
pretende fazê-la ainda 

este ano. O velório já foi 
encomendado, a exem-
plo do congelamento sa-
larial dos servidores, que 
já completa cinco anos.

O que está por trás da PEC 32?

Atinge os servidores dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, tanto da União quanto dos estados e municípios. 
Deixa de fora militares, juízes, parlamentares, desembargadores, 
ministros de tribunais superiores, promotores e procuradores.

Dá poderes ao presidente para 
extinguir cargos, estruturar carreiras,  
definir remuneração e benefícios.

Coloca mais de 200 mil cargos 
comissionados nas mãos de políticos.

Desvincula os inativos dos 
ativos, achatando os salários dos 
aposentados.

Atinge os atuais servidores, ao 
acabar com as promoções por 
antiguidade.

Acaba com o Regime 
Jurídico Único (RJU).

Acaba com a estabilidade e 
com os concursos públicos.

Possibilita o desligamento 
de servidores de cargos 
considerados obsoletos.

Autoriza a redução da jornada de 
trabalho e da remuneração de 
servidores a 25%.
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Teve início na sessão do Conselho 
Universitário de quinta-feira, 13, 
a apresentação do Plano Diretor 
2020-2030 da UFRJ. Uma equipe 
formada por técnicos-adminis-
trativos, estudantes e professo-
res, sob a coordenação de Walter 
Suemitsu, trabalhou durante três 
anos para chegar ao resultado 
atual. A apresentação do estudo 
prosseguirá no próximo Consuni. 

Integrante da bancada dos 
técnicos-administrativos no 
colegiado e dirigente do Sintu-
frj, Vânia Godinho disse que a 
importância do tema exige que 
essa discussão não seja feita de 
forma açodada. 

Ela observou que existem 
unidades e centros que não 
participaram do debate: “A rei-
tora (Denise Pires de Carvalho) 

estabeleceu como prazo o mês 
de novembro. Vamos ficar aten-
tos para que até lá o debate es-
teja consolidado”. 

PLANO
O Plano Diretor, segundo ex-
plicou ao colegiado Suemitsu, 
é um instrumento básico para 
orientar o desenvolvimento da 
universidade nos planos físico-
-territorial e patrimonial, orde-
nar sua expansão e planejar a 
destinação e o uso de seus re-
cursos em espaços e instalações 
para um período de 10 anos. 

O Caderno de Diretrizes do 
Plano Diretor 2020-2030 da 
UFRJ tem 247 páginas, onde 
estão expostas as diretrizes 
urbanas e arquitetônicas de 
meio ambiente, áreas verdes 
e infraestrutura, mobilidade 
e transporte, segurança, eco-
nômicas e financeiras, além 
de planos estratégicos para 
a gestão de patrimônio e de 

Urbanas: Definição de 
Unidades Territoriais 
de Gestão (UTG) como 
proposta de organiza-
ção dos espaços de uso 
coletivo.

Meio Ambiente: Pla-
no de Gestão de Resí-
duos Sólidos, implan-
tando base de dados, 
programa de divulga-
ção das rotas e boas 
práticas para redução 
da geração de resíduos.

Mobilidade: Atuali-

Presente e futuro da UFRJ   
desenvolvimento específicos 
para cada campus.

AVALIAÇÃO
Presidente do comitê técnico 
criado em 2019, o vice-reitor 
Carlos Frederico Leão Rocha fez 
um balanço suscinto da atuação 
dos técnicos, que foram dividi-
dos em seis grupos temáticos e 
se reuniam semanalmente. 

Ele comentou que o pla-
no anterior (2010-2020) era de 
expansão, com pouca preocu-
pação com questões orçamen-
tárias e de manutenção da in-
fraestrutura. Já a versão atual, 
o foco é na manutenção e na 
constituição de campi ambien-
talmente corretos.

Na apresentação no Consuni, 
seis páginas do documento fo-
ram de exposição dos créditos 
das dezenas de pessoas, entre 
membros da coordenação, co-
missões, grupos de trabalho e 
unidades envolvidas na tarefa.

Conheça alguns pontos das diretrizes gerais
zação da pesquisa de ori-
gem e destino do corpo 
social para a realidade 
pós-pandemia, apoiar a 
mobilidade por sistemas 
aquaviários e incorporar 
o uso e desenvolvimen-
to de novas tecnologias 
para modos de transpor-
te mais eficientes.

Patrimônio: Elabora-
ção e implementação de 
Planos de Conservação 
Integrada dos imóveis 
tombados.

Segurança: Elaboração 
do plano de manutenção 
das edificações e suas 
instalações (elétricas, hi-
dráulicas, mecânicas, de 
climatização e de gases) 
e modernização de su-
bestações elétricas com 
transformadores que não 
utilizem óleo ascarel.

Econômicas: Elabora-
ção de estudo de custo de 
manutenção preceden-
do novas construções, 
aplicação dos recursos 

disponíveis prioritaria-
mente na conclusão das 
obras inacabadas e recu-
peração do patrimônio 

imobiliário deteriora-
do, e busca por fontes 
alternativas de finan-
ciamento.

QUINTA-FEIRA, 13. Consuni assiste à exposição inicial sobre o Plano Diretor

WALTER SUEMITSU coordenou a equipe técnica

Fotos: Elisângela Leite

Desde 2019, um comitê técnico analisou e planejou as potencialidades da universidade até 2030, 
e o resultado desse estudo está contido nas 247 páginas de um caderno especial: o Plano Diretor.
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O conjunto de docentes 
da Escola de Serviço So-
cial da UFRJ, após Reu-
nião Comunitária reali-
zada em 20 de setembro, 
com a presença da Di-
reção da Unidade, da 
Representação sindical 
de base da ESS no Con-
selho de Representantes 
da Adufrj, da Direção do 
Sintufrj e de membros 
do corpo docente da 
Unidade; e na sequência 
de plenária convocada 
por Sintufrj e DCE, rea-
lizada no auditório da 
própria ESS no dia 12 do 
mesmo mês, pronuncia-
-se contrário ao assim 
denominado "Projeto 
de Valorização de Ati-
vos Imobiliários da Praia 
Vermelha" e requer a or-
ganização de calendário 
de amplos debates com 
a Comunidade da UFRJ, 
sem açodamentos de 
prazos. 

Vivemos uma con-
juntura gravíssima, de 
retirada de direitos, ata-
ques à Educação Pública 
e à ciência, desfinancia-
mento das Instituições 
Federais de Ensino, colo-
cando em risco a própria 
continuidade de nossas 
atividades regulares. 

O Projeto de Valoriza-
ção de Ativos Imobiliá- 
rios da Praia Vermelha 
consiste na cedência, 
permuta ou venda de 
patrimônio imobiliário 
da UFRJ como um palia-
tivo para o desfinancia-
mento da Universidade 

Pública. Retira, na ver-
dade, espaços e instala-
ções próprias da Univer-
sidade, alienando áreas 
construíveis e patrimô-
nio público que, em ou-
tro cenário desejável e 
necessário, poderão ser 
utilizados para os fins da 
Educação pública, gra-
tuita e de qualidade. 

No exato momento 
em que ganha clamor 
em amplos setores da 
sociedade a necessidade 
de derrogação da Emen-
da Constitucional 95, 
que aplicou cortes nas 
políticas sociais por vin-
te anos pelas mãos do 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, não é ra-
zoável que a comunida-
de da UFRJ se decida por 
um projeto desta nature-
za. Isso é ainda mais ver-
dade considerando este 
decisivo ano de 2022, 
em que estamos mobi-
lizados e lutando pela 

mudança nos rumos do 
Brasil. 

Some-se a isso os 
acumulados cortes de 
verbas pelo governo no 
contexto do escândalo 
de um orçamento fede-
ral que se tornou secreto 
para a sociedade, com-
prometendo o funciona-
mento mínimo da UFRJ 
e outras federais, afetan-
do o custeio de serviços 
de manutenção e atin-
gindo em cheio estudan-
tes, que enfrentam o dra-
ma das dificuldades de 
acesso e permanência. 

O objetivo desses ata-
ques do governo, sabe-
mos, é privatizar a Edu-
cação e asfixiar a função 
social que a Universida-
de Pública desempenha 
através do Ensino, Pes-
quisa e Extensão. Pois 
estes são pilares que não 
importam para gover-
nantes que zombam de 
vidas ceifadas durante 

a pandemia, para a re-
alidade da fome, do de-
semprego, das múltiplas 
violências e da pobreza; 
e que não poupam esfor-
ços em atuar pelo des-
monte do Serviço Públi-
co e dos espaços em que 
se respira vida e se cria 
conhecimento. 

Esse cenário pôs em 
mobilização a comuni-
dade acadêmica de ins-
tituições como a Univer-
sidade Federal da Bahia. 
E por todo o país ganha 
força a ideia de um novo 
“tsunami” da Educação 
para dar um basta a es-
ses ataques. Atos estão 
agendados para se rea-
lizar, também na UFRJ, 
com a chamada “Não ao 
confisco”, uma vez que 
essa situação não pode 
ser aceita tacitamente 
como fato consumado. 
É por isso que dizemos 
NÃO às falsas saídas 
como o Projeto de Valori-

zação de Ativos Imobili-
ários da Praia Vermelha.

Em meio a esta con-
juntura e diante da dispo-
sição de luta já demons-
trada por quem defende 
a Universidade Pública, 
causa estranheza que te-
nha sido apresentado um 
calendário de debates em 
tempo relâmpago, visan-
do à deliberação intem-
pestiva sobre esse Projeto, 
mediante plebiscito pelo 
SIM ou pelo NÃO. Previsto 
para início de novembro 
próximo, o encaminha-
mento deste plebiscito 
desta forma sugere que 
a comunidade universi-
tária dê um verdadeiro 
“cheque em branco”, com 
consequências que não 
poderão ser revertidas. 

Por isso, as e os docen-
tes da Escola de Serviço 
Social da UFRJ pronun-
ciam-se pela supressão 
do Projeto “Valorização 
de Ativos Imobiliários da 
Praia Vermelha/UFRJ” e 
propõem um mais am-
plo, paritário e circuns-
tanciado debate.

 Não ao confisco do 
orçamento federal da 
Educação.

 Pela derrogação da 
Emenda Constitucio-
nal 95.

Docentes da Escola de 
Serviço Social da UFRJ
(subscrevem este docu-
mento 52 docentes da 
Escola de Serviço Social 
da UFRJ abaixo assina-
dos no original)

Docentes da Escola de Serviço Social da UFRJ dizem NÃO ao
 “Projeto de Valorização de Ativos Imobiliários da Praia Vermelha”

Foto: Vitor Modesto

MANIFESTAÇÃO na Praia Vermelha agita a comunidade universitária no campus

A alternativa ao desfinanciamento é derrotar o confisco 

do orçamento da Educação e derrogar a Emenda Constitucional 95
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