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A eleição de Lula 

representa a vitória 

da mobilização dos 

trabalhadores em 

defesa da democracia e 

pelo direito de lutar!
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Democracia vence:
Lula presidente
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COM PESAR, REGISTRAMOS O FALECI-
MENTO DE QUATRO COMPANHEIROS. 
MANTEREMOS VIVAS SUAS MEMÓ-
RIAS EM NOSSAS LUTAS

1 - Justina Gomes, servidora aposentada, 
nos encantava com sua voz.
2 - Márcia Ítalo da Silva, companheira 
da enfermagem do HUCFF.
3 - Luiz Carlos da Silva, aposentado do 
HUCFF, ocorrido no dia 30 de outubro.
4 - Valter Alves de Oliveira, servidor da Coppe.

X Sintae começa dia 7 de novembro 
O Seminário de Inte-

gração dos Técni-
cos-Administrati-

vos em Educação (Sintae) 
chega a sua 10ª edição e, 
pela primeira vez, será 
apresentado em formato 
híbrido – com atividades 
presenciais e remotas. O 
evento institucional mais 
importante para a catego-
ria começa na segunda-
-feira, 7 de novembro, e 
prossegue até quinta-fei-
ra, 10. O Sintufrj participa-
rá da mesa de abertura.

Além das trabalhado-
ras e trabalhadores da 
UFRJ, também serão apre-
sentados 71 trabalhos de 
servidores participantes 
de diferentes instituições 
– UNEB, UFPR, UERJ, UNI-
RIO, UFF, UEMA, IFES, IFG 
e com coautorias de inte-
grantes das universida-
des Cesgranrio. 

HOMENAGEM
A mesa de abertura terá 
como tema “10 edições 
do Sintae: memória e 

apontamentos para o 
futuro” e, segundo a co-
missão organizadora do 
evento, este será o mo-
mento de homenagem 
às pessoas que, em algum 
momento, participaram 
da organização anual do 
seminário. 

“Muitas mãos nos 
fizeram chegar a essa 
10ª edição”, destaca o 
texto de apresentação 
produzido pelos atu-
ais organizadores do 
Sintae. Eles também 
anunciam novidades 
para os próximos anos  
para acompanhar as 
mudanças da própria 
categoria dos técnicos-
-administrativos e as 
mais recentes no mun-
do do trabalho, tema 
que será discutido na 
mesa de abertura, no 
dia 7. 

Mesmo durante a 
pandemia, o Sintae não 
deixou de ser realizado. 
Até o momento, foram 
sete edições presenciais, 

duas remotas, e este ano 
será realizado o primei-
ro seminário híbrido. 

LANÇAMENTOS  
Além de debates e ex-
posição de trabalhos, 
ocorrerá este ano o lan-
çamento de dois livros 
pensados e escritos por 
técnicos-administrativos 
na perspectiva de ser 
trabalhador em uma 
instituição federal de en-
sino, define a comissão 
organizadora. 

PROGRAME-SE 
Pelo site https://confe-
rencias.ufrj.br/index.php/
sintae/SINTAE é possível 
acessar o Caderno de Re-
sumos, que contém todas 
as informações sobre o 
X Sintae, facilitando que 
os interessados se plane-
jem sobre qual atividade 
irá assistir. Pelo mesmo 
endereço na internet, 
quem desejar pode se 
inscrever como ouvinte 
durante o evento. 

Serviço
Dia 7 de novembro
Manhã
PRESENCIAL – Salão nobre do CCMN
10h – Cerimônia de abertura com a  
seguinte participação: 
Carlos Frederico Rocha Leão – Vice-reitor
Alexandre Brasil – Pró-reitor de Pessoal
Rita Anjos – Superintendente geral de Desenvolvimento 
de Carreiras
Esteban Crescente – SINTUFRJ
Nádia Pereira de Carvalho – Representante da Comis-
são Organizadora do X Sintae

10h30 – Mesa - 10 edições do Sintae: memória e futuro. 
Participação: Agnaldo Fernandes – Decania do CT; Rita 
Cavalieri – Decania do CT; Fernando Pimentel – PR-4; 
Taísa Moreno – PR-4; Karine Guedes – Colégio Pedro II; 
Larissa Baruque – PR-4; Joyce Abadde – ECO; Gustavo 
Cravo – PR-4; Valquíria Félix – Prefeitura Universitária; 
Mônica Marques – PR-4; Telma Gil – Casa da Ciência

Tarde
REMOTO – https://www.youtube.com/
watch?v=gngqmZP4Lxs
14h – Programa de Gestão e Desempenho (PGD): uma 
mudança de cultura nas universidades. Participação: Aline 
Marques – UFF; Karla Simas – UFRJ; Maria do Socorro 
(Nina) – UnB. Mediadora: Marcia Almeida (PR-4/UFRJ)

Já está à disposição da comunidade universi-
tária mais uma edição da revista Práticas em 
Gestão Pública Universitária, disponível em 
https://revistas.ufrj.br/index.php/pgpu. Orienta-
ção: navegue no sumário da revista para acessar 
os artigos e outros itens de seu interesse.

Revista 
Práticas em Gestão 
Pública Universitária 

In Memoriam 1 2

3 4
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A Festa de Confraternização de Fim de Ano – cujo edital publicamos aqui – deste 2022 tem 
um sentido muito especial de reencontro dos trabalhadores da UFRJ. Nos últimos dois 
anos, período da tragédia da pandemia, o distanciamento social impôs o afastamento 
de pessoas, num ambiente de vidas perdidas de colegas. Portanto, o nosso encontro de 
8 de dezembro tem esse sentido de celebração da vida.

EDITAL DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM ANO DO SINTUFRJ - 2022

A Direção do SINTUFRJ torna público o Edital de Confraternização de Fim de Ano para a 
grande Festa do Reencontro à Celebração da Vida 2022 e convida todos(as) sindicalizados(as) 
a participarem desta festa.   

Dia da Festa: 08/12/2022
Horário: 12h às 17h
Local: Garden Party – na Estrada do Cafundá, 2162 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ

1 – Critério para a inscrição: 

a) Período de inscrição: 07 a 15 de novembro na página do Sintufrj acessando o link. 
b) As inscrições serão encerradas ao atingir 3.350 inscritos.
c) Ser sindicalizado(a), estar em dia com as obrigações estatutárias e só poderão se inscrever 
os sindicalizados titulares.
d) Data de retirada dos convites: de 24/11 a 01/12/2022.
e) Local de retirada dos convites: Sede do Sintufrj (Fundão) e nas subsedes do HU e Praia 
Vermelha no horário das 9h às 16h, mediante apresentação do documento de identificação 
do servidor com foto e matrícula do Siape. 

2 – Observação: 

O sindicalizado que não desejar participar da confraternização concorrerá a um sorteio 
pela loteria federal de 5 prêmios individuais. Após a inscrição para participação da festa, 
todos os demais sindicalizados que não se inscreveram receberão um número para o 
sorteio. Estes números serão divulgados pelo site do Sintufrj, impreterivelmente, no dia 
02/12/2022 e o sorteio será no dia 10/12 pela loteria federal. 

3 – Transporte:

No ato da inscrição, o sindicalizado terá a opção de escolher no link o local do seu embarque:

Sede Fundão – saída às 10:30
Praia Vermelha – saída às 10:30
Condução própria   
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Segundo turno atrai mais eleitores

O total de abstenções 
caiu de 20,95% no 
primeiro turno 

para 20,59% no segun-
do. Isso significa que, 
no domingo (30), 32 mi-
lhões, dos mais de 156 
milhões de eleitores ap-
tos a votar, não compa-
receram às suas seções 
eleitorais. Porém, mais 
de 124 milhões aparece-
ram para votar. 

Foi o menor índice de 
abstenção em um segun-
do turno desde 2006. Na-
quele ano, quando Lula 
(PT), que ontem foi elei-
to pela terceira vez presi-
dente do Brasil, e Geral-
do Alckmin, hoje vice do 
petista e naquela época 
candidato pelo PSDB, 
se enfrentaram, 18,99% 
dos eleitores deixaram 
de votar. E pela primeira 
vez em uma eleição pre-
sidencial mais eleitores 
compareceram às urnas 
no segundo turno do 
que no primeiro.

Além da menor abs-
tenção, segundo o pre-
sidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
ministro Alexandre de 
Moraes, houve uma di-
minuição de votos bran-
cos e nulos. “Isso signi-
fica dizer que tivemos 
75,86% do eleitorado 
efetivamente escolhendo 
um dos dois candidatos a 
presidente da República”, 
afirmou. 

Com a apuração con-
cluída, Lula, o presiden-
te eleito, teve 60.345.999 

(50,9%) dos votos váli-
dos. Seu opositor, Jair 
Bolsonaro (PL), o primei-
ro presidente a perder 
uma reeleição no exercí-
cio do mandato, recebeu 
58.206.354 (49,1%) dos 
votos válidos.

Os votos em branco 
(pouco menos de 1,8 

milhão) representaram 
1,43% do total e os nulos 
(3,9 milhões), 3,16%. 

Em tom de desabafo, 
em uma mensagem nem 
tão cifrada a Bolsonaro e 
seus apoiadores, Moraes 
pediu durante a coletiva 
em que anunciou os nú-
meros da eleição o fim 

dos ataques ao sistema 
eleitoral brasileiro.

“Espero que a partir 
desta eleição, finalmente, 
cessem as agressões ao 
sistema eleitoral, cessem 
os discursos fantasiosos, 
as notícias fraudulentas e 
diria notícias criminosas 
contras as urnas. Quem 

novamente atestou a cre-
dibilidade das urnas foi o 
povo brasileiro, foi o elei-
tor e eleitora que vieram 
votar. Vieram votar por-
que confiam no sistema 
eleitoral brasileiro e con-
fiam na Justiça Eleitoral.”

Escrito por: Redação CUT 
Editado por: Marize Muniz

NÚMEROS DA ELEIÇÃO
• Aptos a votar: 156.454.011

• Foram às urnas: 124.252.796 (79,41%)
• Votos válidos: 118.552.353

• Abstenções: 32.200.558 (20,59%)
• Nulos: 3.930.765 (3,16%)
• Em branco: 1.769.678 (1,43%)
• Seções eleitorais: 472.075

Foto: Internet

MOTIVAÇÃO.  O segundo turno atraiu mais eleitores do que o primeiro turno, resultando num índice menor de abstenção
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Luiz Inácio Lula da Silva 
foi eleito para um terceiro 
mandato na Presidência 
da República (feito inédi-
to) com votação sem pre-
cedentes na história do 
país: 60 milhões de votos 
num segundo turno no 
qual o número de eleito-
res superou a presença de 
votantes de 2 de outubro 

– primeiro turno. Foi a vi-
tória da democracia.

A eleição de Lula re-
presenta a força da mobi-
lização dos trabalhadores 
em defesa da democracia 
e pelo direito de lutar. Ga-
rantir sua posse é  tarefa 
que se impõe agora dian-
te de qualquer tentativa 
golpista em armações 

irradiadas do Palácio do 
Planalto para bases bolso-
naristas.

A vitória de Lula, que 
representava a alterna-
tiva democrática nesta 
eleição, é o êxito de uma 
jornada que resultou 
de várias etapas na luta 
contra o governo Bolso-
naro, inimigo da demo-

Vencer essas eleiçõe  s foi 
um desafio gigantesco. 
Não existe precedente da 
existência de presidente 
candidato à reeleição que 
tenha usado de forma tão 
despudorada a máquina, 
criando condições desi-
guais na disputa.

Fez o Congresso, a 
menos de três meses da 
eleição, aprovar um pa-
cote eleitoreiro envolven-
do bolsa-caminhoneiro, 
auxílio-taxista, vale-gás, 
reajuste do Auxílio Brasil 

com validade só até o fim 
do ano – uma ação clara-
mente eleitoreira.

Distribuiu dinheiro 
por meio do chamado “or-
çamento secreto” (estima-
do em 41 bilhões de reais), 
um mecanismo de com-
pra de deputados no qual 
oferecia recursos do orça-
mento para parlamenta-
res aliados do governo.

A campanha de Bolso-
naro intensificou a fábrica 
de mentiras por meio de 
grupos de WhatsApp. Na 

véspera da eleição, inven-
tou o factoide  acusando 
emissoras de rádio de não 
veicular a propaganda 
eleitoral de sua candidatu-
ra, mentira desmascarada 
pela justiça eleitoral. 

No dia das eleições, a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), contrariando 
ordem da justiça eleitoral, 
realizou 540 operações, 
dificultando o trânsito 
de eleitores no Nordeste, 
onde a preferência por 
Lula era majoritária.

Uso da máquina e mentiras

cracia e dos trabalhado-
res – um genocida cuja 
indiferença pela vida 
humana ficou patente 
durante a pandemia.

Em 2019, protestos 
de estudantes Brasil afora 
entre maio e agosto re-
presentaram os primeiros 
movimentos de rua contra 
o governo, no movimento 

que ficou conhecido como 
“tsunami da educação”. 

Em 2020, quando 
Bolsonaro negava a ciên-
cia no combate ao coro-
navírus, manifestantes 
foram às ruas nas mar-
chas antifascistas. 

Em 2021 foi a explo-
são dos protestos #fora-
bolsonaro.

Lula: vitória da democracia
O êxito da jornada que levou o ex-metalúrgico pela terceira vez à Presidência da República está associado às 
marchas que ocuparam as ruas desde 2019, impondo desgaste a Bolsonaro e a seu governo

FOTO: RENAN SILVA

PROTESTO. Em 2021, ruas 
de várias cidades brasileiras 
foram cenário de protestos 
contra o governo - como no 
Rio de Janeiro

NEGACIONISMO
Foi uma eleição históri-
ca sobre um projeto de 
sociedade que nega a ci-
ência, estimula o arma-
mentismo, desmonta as 
políticas públicas para a 
educação e a saúde, ata-
ca servidores e universi-
dades, rouba dinheiro do 
Orçamento para comprar 
apoio no Parlamento – 
com o chamado “orça-
mento secreto”.

Os milhares de pesso-
as que foram às ruas para 
festejar a eleição de Lula 
têm a força simbólica de 
que a vitória nas urnas 

deve continuar nas ruas, 
nos locais de trabalho, na 
universidade, nos bairros, 
nas moradias. 

Foi importante ouvir 
o presidente eleito – um 
ex-operário e ex-retirante 
nordestino – anunciar 
que uma das priorida-
des do seu governo será o 
combate à fome e reafir-
mar seus compromissos 
com as políticas sociais, 
num país tão desigual e 
ora nas mãos de um go-
verno fascista. 

A eleição de Lula tra-
duz a força da mobiliza-
ção dos trabalhadores.
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Na Carta para o Brasil do Amanhã, 
divulgada na quinta-feira, dia 27/9, Lula 
diz que, para assegurar oportunidades 
para todas e todos, a Educação e a Ciên-
cia, hoje negligenciadas, serão tratadas 
como investimento e não como gasto.

 Vamos voltar a construir e apoiar 
as creches, aumentar os recursos para a 
merenda escolar (...) universalizar a ban-
da larga nas escolas. 

 Também vamos investir em Mais 
Universidades, com o fortalecimento do 
ENEM, FIES, do PROUNI, da Bolsa For-
mação, e ampliaremos a Lei de Cotas, in-
cluindo a pós-graduação. 

 Voltaremos a expandir fortemen-
te o Ensino Técnico Profissionalizante. 
Vamos valorizar a formação, a remune-
ração e as condições de trabalho dos pro-
fessores, professoras e demais profissio-
nais da Educação. Não é gasto, é investimento!

Nas Diretrizes do Programa do Governo, 
documento construído com a contribui-
ção das forças democráticas e progressis-
tas que compõem a frente “Vamos juntos 
pelo Brasil”, constam:

 O país voltará a investir em educa-
ção de qualidade, no direito ao conheci-
mento e no fortalecimento da educação 
básica, da creche à pós-graduação, coor-
denando ações articuladas e sistêmicas 
entre a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

 É preciso fortalecer a educação 
pública universal, democrática, gratui-
ta, de qualidade, socialmente referen-
ciada, laica e inclusiva, com valorização 
e reconhecimento público de seus pro-
fissionais.

 Asseguraremos a continuidade das 
políticas de cotas sociais e raciais na edu-
cação superior e nos concursos públicos 
federais, bem como sua ampliação para 
outras políticas públicas.

 A Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CTI) tem um caráter estratégico e cen-
tral para o Brasil se transformar em um 
país efetivamente desenvolvido e sobe-
rano. Para tal, é necessário recompor 
o sistema nacional de fomento do de-
senvolvimento científico e tecnológico, 
via fundos e agências públicas como o 
FNDCT, o CNPq e a CAPES. 

Mais concursos e reajuste

De acordo com documentos da campa-
nha da coligação que elegeu Lula, ao con-
trário da PEC da reforma administrativa 
enviada pelo governo Bolsonaro, Lula 
pretende democratizar as remunerações, 
com o intuito de reduzir a diferença en-
tre os maiores e os menores salários na 
administração pública. Lula quer mais 
concursos e reajustar os salários dos ser-
vidores federais. 

“Nós vivemos, hoje, um Brasil em que 
os servidores públicos não receberam 
nenhum reajuste de salário desde 2017. 
É uma coisa absurda. Então, o povo quer 
mudar”, disse ao Correio Braziliense no 
dia 27. 

Lula disse, ainda, que é preciso inves-
tir em áreas cruciais: “É preciso colocar 
mais dinheiro na saúde, na educação.”

Valorização dos servidores públicos

Entre as propostas de Lula, constam:
 “O país só cresce e a vida do povo 

só melhora com um Estado fortalecido, 
capaz de impulsionar a economia e ga-
rantir serviços de qualidade para a popu-
lação. Daí a importância da valorização 
dos servidores públicos”, destaca um dos 
documentos da campanha de Lula. Valo-
rizar o funcionalismo público é a deter-
minação. Ou seja, nada de ficar anos sem 
dar reajuste nem fazer projeto para cor-
tar 25% do salário, como planejam Bolso-
naro e Paulo Guedes. 

 “Vamos recolocar os pobres e os 
trabalhadores no orçamento. Para isso, é 
preciso revogar o teto de gastos e rever o 
atual regime fiscal brasileiro, atualmente 
disfuncional e sem credibilidade”, diz o 
programa do candidato eleito.

 Reafirmamos o nosso respeito e 
compromisso com as instituições fede-
rais, que foram desrespeitadas e sucate-
adas, e com a retomada das políticas de 
valorização dos servidores públicos.

Lula assume 
compromisso 
com a Educação
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