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ALEGRIA E EMOÇÃO MARCARAM 
A FESTA DO REENCONTRO

ESPAÇO Garden Party, em Jacarepaguá, recebeu os 
sindicalizados com tudo o que tinham direito para que o dia 

se tornasse especial e inesquecível. Páginas 6, 7, 8 e 9

Estudantes e servidores foram às ruas pressionar 
Bolsonaro, mas recuo do governo fascista inimigo 
da educação não foi suficiente para restabelecer o 
mínimo de normalidade na UFRJ. Páginas 4 e 5

MOBILIZAÇÃO IMPÕE RECUO Fasubra realiza última plenária nacional. Página 3

Concursados já ocupam seus postos de trabalho na UFRJ. Página 10

Lula e o vice são legitimados pelo TSE e agora só 
falta a posse no dia 1º de janeiro. Página 11
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Terceirizados sem salários e 13º 
Luciana Calixto, dire-

tora da Associação 
dos Trabalhadores 

Terceirizados da UFRJ 
(Attufrj), define como “caó-
tica” a situação dos trabalha-
dores sem salário e 13º.  

Segundo a dirigente, 
são 31 da limpeza do 
Centro de Ciências Ma-
temáticas e da Natureza 
(CCMN), oito do Ladetec 
e 74 da Praia Vermelha, 
todos da De Sá Constru-
ções e Serviços. 

A empresa informou 
que não há previsão 
para equacionar o pro-
blema, porque está sem 
receber da universidade. 
Luciana disse que há tra-
balhadores de empresas 
de vigilância também 
sem receber.

JUSTIFICATIVA DA UFRJ
O pró-reitor de Gestão e 

Governança, André Este-
ves, disse que a Reitoria 
divulgaria nota sobre a 
situação com as empre-
sas terceirizadas, mas 
que até aquele momento 
(segunda-feira, 12)  ainda 
não havia fechado acor-
do com todas elas. 

Ele confirmou que, 
além de terceirizados 
da De Sá, havia relatos 
sobre atraso de salário 
e não pagamento do 13º 
de empresas de vigilân-
cia que atuam na Praia 
Vermelha. “Estamos apu-
rando, porque fizemos 

O Fórum de Mobiliza-
ção e Ação Solidária 
(Formas) – formado 
pelo Sintufrj, DCE Má-
rio Prata, APG, Attufrj e 
Adufrj – lançou a cam-
panha UFRJ Sem Fome 
para distribuição de 
cestas básicas aos estu-
dantes sem recursos e 
terceirizados com salá-
rios atrasados.  

Contribua depositan-
do qualquer quantia:
Nubank: agência 
0001, Conta-corrente 
877685460.
PIX: financasdceufrj@
gmail.com, em nome 
de Catarina Medina 
Lovisolo. 
CPF: 149 144.717-60. 

reunião com as empresas 
semana passada e essa 
questão (do pagamento) 
estaria superada. Se (as 
empresas) não quitarem 
os salários e benefícios, 
serão penalizadas em 
processos de inexecução”, 
garantiu Esteves.  

Campanha 
UFRJ Sem 
Fome 

HUMILHAÇÃO: já é rotina na UFRJ essas trabalhadoras e trabalhadores passarem necessidades 

AGENDAMENTO – CÍVEL E TRABALHISTA:
Tel.: (21) 96549-2530 / (21) 96549-0243 – WhatsApp
E-mail: dejur@sintufrj.org.br
ANDAMENTO PROCESSUAL:
Tel.: (21) 99576-7147 – WhatsApp
AÇÕES COLETIVAS 28,86% E 26,06% (PLANO BRESSER):
Tel.: (21) 3194-7105
E-mail: daniellegracioso@servidor.adv.br
AÇÃO COLETIVA – 3,17%:
Tel.: (21) 96549-2530 – WhatsApp
E-mail: admexec@sintufrj.org.br
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO: (COPASEG)
Tel: (21) 92002-1383 – WhatsApp
E-mail: sintufrj@copaseg.com
Atendimento presencial: às quintas-feiras, na sede 
do Sintufrj, das 10h às 16h (não precisa agendar). 

Informe do Departamento Jurídico
Se você, sindicalizada ou 
sindicalizado, necessita de 
algum tipo de atendimen-
to no Departamento Ju-
rídico do Sintufrj (como, 
por exemplo: agendar com 
um advogado, saber o an-
damento de processos ou 
obter informações a res-
peito das ações coletivas, 
de mediação de pequenos 
conflitos, entrega e recebi-
mento de documentação, 
auxílio a atendimentos e 
audiências on-line, entre 
outras prestações de servi-
ços jurídicos), ligue para os 
seguintes telefones: 

In Memoriam
Com pesar informamos o falecimento das 
seguintes companheiras e companheiro: 

3 - Quintino Silveira de Souza, 67 
anos, biomédico da Divisão Médica 
do Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho, no dia 6 de dezem-
bro. O companheiro trabalhava na 
UFRJ desde 1989. 

1 - Maria de Nazaré Silva de Olivei-
ra, 83 anos, aposentada, ocorrido 
no dia 28 de novembro.

2 - Marineia Silva, técnica-adminis-
trativa da Faculdade de Odontolo-
gia. Ela teve um AVC e faleceu no 
dia 9 de dezembro. 

Foto: Renan Silva
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Plenária aprova moção de apoio ao 
movimento “A UFRJ não está à venda” 

FASUBRA 

Fotos: Divulgação

DELEGADOS do Sintufrj na plenária nacional da Fasubra

COORDENADORAS 
Marli Rodrigues, 
Ana Beatriz e Fátima 
Rosane conduziram 
a reunião

A última plenária nacional 
da Fasubra deste ano, reali-
zada de 8 a 10 de dezembro, 
em Brasília, foi aberta com 
um minuto de silêncio em 
homenagem às técnicas-ad-
ministrativas e aos técnicos-
-administrativos em edu-
cação vítimas da covid-19. 

Os delegados manifesta-
ram apoio e solidariedade 
ao movimento “A UFRJ não 
está à venda”, aprovando, 
por aclamação, a moção ra-
tifi cando a defesa de um Ca-
necão público e contra qual-
quer modelo de privatização 
de áreas da universidade. 

A proposta de moção foi 
apresentada pela coordena-
dora-geral do Sintufrj Marta 
Batista em nome da delegação 
da entidade,  composta por 10 
companheiras(os). Como se 
sabe, a Reitoria da UFRJ quer 
impor à comunidade univer-
sitária a concessão, à iniciati-
va privada, de uma área de 
15 mil metros quadrados no 

Entre as deliberações, a realização, em maio de 2023, do XXIV Confasubra

cerbados no governo Bolso-
naro. Lutar contra o discurso 
de ódio foi uma das grandes 
bandeiras do movimento das 
mulheres durante os últimos 
quatro anos, principalmente.

CELEBRAÇÃO 
Na quinta-feira, 8, foi realizada 
solenidade em comemoração 
aos 44 anos de existência da 
Fasubra, que serão completa-
dos no dia 19 de dezembro.

As celebrações de mais de 
quatro décadas de luta em 
defesa da educação pública, 
gratuita e de qualidade foram 
iniciadas com sessão solene 
no Auditório Nereu Ramos, 
na Câmara dos Deputados. A 
solenidade abriu também os 
trabalhos da plenária. Nos dias 
9 e 10 os debates ocorreram 
durante todo o dia sobre con-
juntura nacional e internacio-
nal, análise das contas da Fasu-
bra dos anos 2020 e 2021 – que 
foram aprovadas – e delibera-
ção do próximo Confasubra. 

campus da Praia Vermelha. 

OUTRAS DELIBERAÇÕES
A plenária também apro-
vou que o XXIV Confasubra 
será realizado em maio de 
2023, em Brasília, durante 
quatro dias, com a seguinte 

pauta: Conjuntura; Carrei-
ra e Relação de Trabalho; 
Universidade e Democra-
cia; Mudanças Estatutárias e 
Eleição da Direção Nacional.

Outra deliberação impor-
tante foi a defi nição do En-
contro Nacional de Mulheres 

da Fasubra nos dias 9 e 10 de 
fevereiro de 2023.  O evento 
faz parte do calendário anual 
da Federação. As mulheres ti-
veram e têm o seu protagonis-
mo no fortalecimento da luta 
contra o racismo, a misoginia 
e o machismo, que foram exa-

Instalação de reuniões e eleição de delegados sindicais de base  
Os técnicos-administra� vos do cam-
pus de Duque de Caxias foram os 
primeiros a eleger seu representan-
te ao Conselho Sindical de Base do 
Sintufrj. A eleição foi realizada na 
segunda-feira, 12, e o delegado elei-
to com seu respec� vo suplente foi  
André de Moura e Luciano Ba� sta.

Na quarta-feira, 14, às 11h, os 
técnicos-administra� vos da Pró-
-Reitoria de Gestão e Governança 
(PR-6) elegerão seus delegados(as) 
sindicais de base. Essa decisão foi 
aprovada na reunião, no local de 
trabalho, no dia 7 de dezembro.  
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"Esse é um governo de morte e crueldade"
Servidores e estudantes ocupam as ruas do Rio para denunciar bloqueios

A manifestação se-
guida de passe-
ata pelo Centro 

do Rio, na quarta-feira, 
7, que reuniu as comu-
nidades universitárias 
da UFRJ, UFF, Unirio 
e UFRRJ, denunciou à 
sociedade as consequ-
ências dos últimos blo-
queios e cortes orçamen-
tários promovidos pelo 
governo de Jair Bolsona-
ro contra as instituições 
federais de ensino supe-
rior.  “Da minha bolsa 
não abro mão, eu quero 
ver o Bolsonaro na pri-
são”, foi uma das pala-
vras de ordem repetidas 
pelos estudantes.

A manifestação foi 
organizada pelas enti-
dades que compõem o 
Formas (Fórum de Mobi-
lização e Ação Solidária) 
– Sintufrj, Adufrj, DCE 
Mário Prata, Associa-
ção de Pós-Graduandos 
(APG/UFRJ) e Associa-
ção dos Terceirizados 
(Attufrj). A concentração 
foi no Instituto de Filo-
sofia e Ciências Sociais 
(IFCS), por volta das 15h. 
Na plenária, as lideran-
ças sindicais e estudantis 
listaram os prejuízos im-
postos aos três segmen-
tos da comunidade aca-
dêmica e o sufoco pelo 
qual passam as institui-
ções devido à retirada 
dos recursos, tais como: 
paralisação de serviços, 
como limpeza, e obras 
emergenciais nas uni-
dades, o não pagamento 
das bolsas estudantis e 

auxílios aos alunos ca-
rentes, assim como o 
salário dos residentes 
das unidades de saúde, 
que podem deixar de 
atender a população 
pelo SUS, e dos traba-
lhadores terceirizados. 

REAÇÃO
“Esse é um governo 
de morte e crueldade”, 
classificou uma das co-
ordenadoras-gerais do 
Sintufrj, Marta Batista. 
“Não basta derrotar Bol-
sonaro nas urnas, temos 

de derrotá-lo também 
nas ruas”, acrescentou 
o também coordenador-
-geral da entidade, Este-
ban Crescente.

O vice-reitor da UFRJ, 
Carlos Frederico Leão 
Rocha, compareceu ao 
ato no IFCS e confirmou 
o momento de terror 
pelo qual passa a maior 
universidade federal do 
país: “A situação é muito 
grave e inédita na histó-
ria da UFRJ, e inviabili-
za até o pagamento dos 
médicos-residentes dos 

hospitais universitários, 
que podem fechar a 
qualquer momento.” 

A representante da 
Associação Nacional de 
Pós-Graduandos (ANPG) 
disse que a expectativa 
era de greve nacional a 
partir de 8 de dezembro.

PASSEATA
Do IFCS, os manifestan-
tes seguiram em pas-
seata até a Cinelândia, 
onde o ato foi encerra-
do. A denúncia dos cor-
tes na educação pra-

ticados pelo governo 
Bolsonaro atravessou a 
Avenida Rio Branco sob 
a batucada dos estu-
dantes. O carro de som 
do Sintufrj serviu de 
palanque para as enti-
dades e os estudantes, 
que, com suas palavras 
de ordem, expressaram 
toda a revolta contra a 
tentativa de destruição 
do ensino superior pú-
blico federal pelo geno-
cida e pelo banqueiro 
Guedes (Paulo Guedes, 
ministro da Economia).  

PASSEATA do IFCS à Cinelândia, sob a liderança das entidades sindicais e estudantis (DCE e Centros Acadêmicos)

CONCENTRAÇÃO no IFCS COORDENADORES-GERAIS do Sintufrj Esteban e Marta

Fotos: Elisângela Leite
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MOBILIZAÇÃO NAS RUAS 
OBRIGA BOLSONARO A RECUAR 
Mas a situação continua crítica tanto na UFRJ como nas demais Ifes

Valor pendente de recebimento de recurso fi nanceiro para realização de pagamentos: 16 milhõesAs universidades e institutos 
federais receberam como “pre-
sente” de despedida do governo 
Bolsonaro mais um confi sco 
dos últimos recursos que con-
tavam para saldar compromis-
sos até o fi m do ano. Na UFRJ, 
a mão grande do Jair levou 
todo o  orçamento discricioná-
rio e deixou a instituição sem 
dinheiro para pagar despesas 
como alimentação, limpeza, 
serviços de segurança e bolsas-
-auxílio para os estudantes que 
dependem do benefício para 
continuar estudando e dos re-
sidentes, indispensáveis para  
garantir o funcionamento das 
nove unidades de saúde do 
Complexo Hospitalar da UFRJ. 

Numa vitória parcial da 
mobilização dos estudantes 
e servidores técnico-admi-
nistrativos e docentes, Bolso-
naro teve de recuar da sua 
meta de inviabilizar as Ifes 
(instituições federais de en-
sino superior), e pelo menos 
parte das bolsas estudantis 
estão garantidas – incluindo 
o pagamento dos residentes. 

No dia 8 de dezembro 
houve o desbloqueio de R$ 
3,3 milhões exclusivos para 
a assistência aos estudantes 
no âmbito do Plano Nacio-
nal de Assistência Estudan-
til (Pnaes), do Projeto Milton 
Santos de Acesso ao Ensino 
Superior (Promisaes) e do 
Programa Incluir para facilita-

dores de aprendizagem. Mas 
ainda resta um buraco bem 
grande: de R$ 16 milhões. 

ESTADO DE ALERTA NA UFRJ
A UFRJ já havia se comprome-
tido com o pagamento de R$ 
19,3 milhões de bolsas; salários 
de extraquadro; contratos de 
prestação de serviços de lim-
peza, transporte e alimentação, 
entre outros compromissos 
inadiáveis, que continuam des-
cobertos. Segundo a Pró-Reito-
ria de Planejamento, Desenvol-
vimento e Finanças, até o início 
da tarde de segunda-feira, 12, a 

situação permanecia a mesma. 
O Conselho Universitário 

está em estado de alerta per-
manente e pode ser convocado 
com 24 horas de antecedência. 
A situação caótica da UFRJ foi 
ponto de pauta na sessão do 
colegiado no dia 8. De acor-
do com moção aprovada por 
unanimidade, o desbloqueio 
total do orçamento é urgente, 
assim como a liberação ime-
diata dos recursos fi nanceiros.

INVOLUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA
Em valores reais, o orçamen-

to deste ano equivale a 40% 
do de 2012. Foram aprovados 
R$ 329 milhões, mas com o 
corte de R$ 23 milhões em ju-
nho esse montante caiu para 
R$ 305 milhões. Em valores 
corrigidos, a universidade de-
veria receber R$ 740 milhões. 

A redução dramática nos 
últimos anos se deu ora por 
cortes, ora por bloqueios ou 
contingenciamentos. Só que 
este ano, explicou o superin-
tendente de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças, 
George Pereira, os três acon-
teceram juntos, e, somado 

a isso, algo inédito ocorreu, 
que foi a restrição fi nancei-
ra do orçamento discricio-
nário. O MEC informou que 
não iria mandar o dinheiro 
porque o Ministério da Eco-
nomia não fez o repasse. 

A medida tem impac-
to em bolsas não cobertas 
pelo desbloqueio, salários 
de 900 extraquadro e 680 
residentes, transporte e 
combustível, restaurantes 
universitários, contratos de 
serviços terceirizados e nos 
insumos básicos para en-
sino, pesquisa e extensão.



EDIÇÃO No 1400 – 13 A 18 DE DEZEMBRO DE 2022
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br6Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj CONFRATERNIZAÇÃO

O sol brilhou para 
a Festa do Reen-
contro do Sin-

tufrj, na quinta-feira, 8.  
Muito churrasco regado 
a cerveja gelada, banho 
de piscina em meio a 
muito verde, samba com 
Moça Prosa e Conjunto 
Molejo, Djs – Paulo Rocha 
(Prata da Casa) e Aranha 
– e sorteio de 15 brindes 
– geladeira, aparelho de 
som, fogão de cinco bo-
cas, entre outros mimos 
– foram as atrações ofe-
recidas pela direção sin-
dical aos sindicalizados. 
Mas o central do evento 
foi a celebração da vida 
depois de dois anos de 
medo e tristeza. Abra-
ços emocionados, alguns, 
molhados por lágrimas 
fi zeram desta confrater-
nização de fi m de ano do 
sindicato a mais impor-
tante de todas já realiza-
das até hoje. 

O mestre de ceri-
mônias da festa foi o 
coordenador de Admi-
nistração e Finanças 
do Sintufrj Vander de 
Araújo. Os coordenado-
res do Sintufrj Esteban 
Crescente, Marta Batista, 
Laura Barreto e Carmen 
Lucia resumiram para os 
presentes o sentimento 
do que representou 2022 
para a entidade. Um ano 
que começou e está ter-
minando com muita 
luta em defesa da demo-
cracia, contra o fascismo, 
de batalha para derrotar 
Bolsonaro nas urnas e 
nas ruas, mas que resul-
tou na vitória de Lula. A 
esperança mais uma vez 
venceu a barbárie. 

Reencontros para celebrar a vida

“Que seja um ano 
de esperança”, desejou 
Esteban. “Esta é a nossa 
confraternização do re-
encontro para celebrar 
a vida e a vitória nas ur-
nas”, acrescentou Car-
men Lucia. “Com nosso 
trabalho, somos impor-
tantes e vitais para a 
construção da UFRJ, e o 

sindicato é de todos vo-
cês”, lembrou Laura com 
voz de emoção. “Nossa 
gestão iniciou enfrentan-
do muitos desafi os. Foi 
muito importante der-
rotar Bolsonaro e eleger 
Lula. E vamos lembrar 
a música da campanha: 
‘Tá na hora de Jair, já ir 
embora!”’, cantou Mar-

ta, fi nalizando o mo-
mento da direção sobre 
o palco no abraço cole-
tivo aos presentes. 

No telão, imagens 
de atos, manifesta-
ções, carreata antes 
do 1º turno das elei-
ções na Cidade Uni-
versitária, de ações da 
entidade sindical nes-

tes seis meses de man-
dato da atual direção 
complementavam os 
discursos.   

Cada participante do 
evento recebeu brindes 
da direção (uma bolsa 
com o símbolo da festa 
com uma caneca, um 
copo para água, chavei-
ro e caneta). 
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Prêmiados 
pela Loteria

Foram cinco os sindicali-
zados sorteados pela Lo-
teria Federal, conforme 
o edital divulgado pela 
direção do Sintufrj com 
o objetivo de contemplar 
os sindicalizados que, por 
qualquer motivo, não se 
inscreveram para partici-
par da festa. São eles: Da-
niel Nascimento, nº 44700, 
primeiro prêmio; Djalma 
Mendonça, nº 86753, se-
gundo; Ieda Barreira, n° 
95216, terceiro; Júlio Ce-
sar Magalhães, nº 36671, 
quarto; e Marcos Ferrei-
ra, nº 16640, quinto. Os 
prêmios encontram-se na 
sede do Sintufrj aguardan-
do seus donos. 
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CONFRATERNIZAÇÃO

A festa reuniu gerações 
da universidade ...  

“Quando houve a enquete, falei que precisávamos tanto de 
uma festa, exatamente pelo que passamos na pandemia, que aca-
bou com a vida de grandes amigos e profi ssionais da UFRJ. Nun-
ca foi tão necessária essa confraternização para falarmos da 
solidão que passamos, da angús� a, das sequelas da doença e da de-
pressão que ela causou. É realmente uma festa para celebrar a vida”, 
disse Marlene Novenos, auxiliar de enfermagem do HUCFF, há 36 anos. 

“Para mim, esse reencontro foi de extrema relevância. E a festa está 
excelente”, elogiou Márcia dos Anjos, também da enfermagem do HUCFF.

“É a primeira vez que venho. 
Nunca vim porque sempre fi -
quei muito focada no trabalho. 
Foi uma oportunidade para me 
integrar e uma experiência para 
vivenciar na universidade” – Sara 
Marques, Faculdade de Medicina. 

“É uma possibilidade para po-
dermos confraternizar, porque isso 
no dia a dia não é possível” – Bruno 
Marques, Faculdade de Medicina.

Carla Baracho
e Isabel Pinhal, da 
Maternidade Esco-
la, dançaram mui-
to “para celebrar a 
vida e a amizade”.

Os amigos 
do HUCFF He-
loisa Helena e 
Robson Maia: 
“Sobrevivemos”.“Estou muito feliz por poder 

rever meus amigos depois de 
dois anos de pandemia” – fes-
tejou Rosa Miranda, do HUCFF.

“Nunca perdi essa 
festa, mas essa é espe-
cial: é de reencontro 
da vida” – Márcia Re-
gina Pereira, também 
da Maternidade Escola.

A festa reuniu gerações 
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... servidores, veteranos 
e recém-ingressos

Professora da Faculdade de Letras há mais de 40 anos, Flo-
ra de Paoli: “Está sendo uma verdadeira festa esse reencontro 
com os técnicos-administra� vos. Eu sou sindicalizada desde o 
início desse sindicato e acho extremamente importante a união 
de todos os segmentos da UFRJ num momento tão di� cil que 
nós estamos atravessando. Essa gestão do Sintufrj está acima 
de tudo, humanizando as relações. Que nós tenhamos mais mo-
mentos assim no ano de 2023. Boas festas a todos. Obrigada!”

Roberto Gomes, aposentado e ex-
-dirigente do Sintufrj: “Após o período 
da pandemia, a gente está se reencon-
trando. Para quem se aposentou, reen-
contrar pessoas que trabalharam com 
a gente durante tanto tempo é muito 
bom. Então, eu estou muito feliz por es-
tar junto com todos os companheiros.” 

Amigos do HUCFF e da Prefeitura Universitária, na bei-
ra da piscina. À mesa, Marcelo Ventura (camisa branca) afi r-
mou: “Não tenho do que reclamar. Tudo muito bem servido.”

“Essa festa é do 
reencontro mesmo. 

Encontrei quem 
não via há muito 

tempo”, declarou 
Fernando, da Diseg.

Gabriel Mendanha, do IFCS, um dos 
mais novos sindicalizados ao Sintufrj: 
“Estou aqui há pouco mais de dois me-
ses e para mim é uma boa oportunidade 
estar na festa do Sintufrj vendo pessoas 
que lutam pela universidade pública. O 
sindicato é muito importante, porque 
defende a universidade pública, gratui-
ta e de qualidade para todo mundo.”

... servidores, veteranos 

Amigos de várias unidades.
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Cento e três novos 
técnicos-adminis-
trativos de concur-

sos anteriores, sendo 69 
técnicos de enfermagem 
geral, foram empossados 
em seus cargos na quar-
ta-feira, 7, em solenida-
de no auditório do Qui-
nhentão (CCS) presidida 
pelo vice-reitor, Frederi-
co Leão Rocha.

O evento foi dirigido 
pela equipe da Pró-Reito-
ria de Pessoal (PR-4), res-
ponsável pelo Programa 
de Acolhimento dos No-
vos Servidores, mas sem 
a presença de familiares e 
amigos dos recém-concur-
sados devido ao crescente 
número de pessoas con-
taminadas pela nova va-
riante da covid-19. Todos 
estavam usando máscara. 

Um vídeo com depoi-
mentos de servidores 
resumiu, para a plateia, 
o que é a instituição, e o 
conjunto Trompas UFRJ, 
da Escola de Música, ga-
rantiu o momento lúdico 
do evento, tocando Bohe-
mian Rhapsody, compos-
ta por Freddie Mercury. 

BARCO À DERIVA 
“Somos um barco a vela, 

Reforço para os hospitais e institutos da UFRJ

o motor quebrou e não 
tem vento. Estamos à 
deriva até o dia 31 de 
dezembro. Mas temos 
boas notícias: as falas da 
equipe de transição re-
conhecem nossas neces-
sidades. O orçamento da 
universidade vem cain-
do há seis anos”, falou 
o vice-reitor no seu dis-
curso de boas-vindas aos 
técnicos-administrativos, 
com elogio à categoria: 
“Mesmo que parcial-
mente, as nove unidades 
hospitalares continuam 
funcionando, porque, mais 
uma vez, os técnicos-ad-
ministrativos estão dando 
a estabilidade necessária 
para que a universidade 
cumpra com o seu dever 
para com a sociedade”, e    
solicitou uma salva de pal-
mas para a equipe de pro-
fissionais técnicos da PR-4.    

SINTUFRJ
A recepção aos concursa-
dos começou na segun-
da-feira, 5, on-line, infor-
mou a superintendente 
de Pessoal, Rita Anjos. 
O coordenador-geral do 
Sintufrj Esteban Cres-
cente participou da live. 
O dirigente sindical ex-

pôs a situação crítica 
em que se encontra a 
UFRJ, em consequên-
cia do último corte no 
orçamento da univer-
sidade pelo governo de 
Jair Bolsonaro, e a mo-
bilização da comunida-
de universitária em de-
fesa da recomposição 
orçamentária da insti-
tuição. Ele conclamou 
os novos servidores a 
engrossarem as lutas 
nas ruas pela educação 
pública, gratuita e de 
qualidade sob a lide-
rança do sindicato da 
categoria em parceria 
com outras entidades, 
entre as quais o DCE 
Mário Prata. 

“O nosso sindicato é 
muito importante para 
a organização da luta 
em defesa das Ifes (ins-
tituições federais de en-
sino superior) no país 
e referência para a de-
flagração das lutas por 
direitos e conquistas da 
categoria no plano eco-
nômico e social.”  

O Sintufrj e a empre-
sa Qualicorp distribuí-
ram brindes aos recém-
-chegados ao fim do ato 
de posse no Quinhentão.     

EXPECTATIVAS
Rudnei Domingos, 26 anos, técnico em enferma-
gem, com experiência de atuação no Hospital Mu-
nicipal Miguel Couto, vai conciliar seus plantões no 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
com os do Hospital Ronaldo Gazola. “Quero pôr em 
prática na UFRJ o que já sei e aprender muito mais 
atuando num hospital grande”, afirmou. 
Simone Dutra, 52 anos, tem 15 anos como téc-
nica em enfermagem no Hospital dos Servido-
res do Estado e a partir de agora dividirá a jornada de 
trabalho com o Instituto de Doenças do Tórax. “Quero 
realizar um trabalho de qualidade e crescer na vida aca-
dêmica. Já sou formada em enfermagem e vou fazer 
mestrado”, contou.
Everton Willian Costa Nunes, 45 anos, é o atual 
administrador hospitalar do Instituto de Gineco-
logia e seu objetivo é “fazer a unidade ainda melhor 
do que já é”. Ele já dirigiu uma instituição de idosos e 
seu último emprego foi de gerente de TI da Petrobras. 
Diego da Costa Pinheiro Souza, 34 anos, já é 
servidor da UFRJ. Ele trabalha como técnico em 
enfermagem no Instituto de Ginecologia desde 
2018 e cursa o 4º período de enfermagem. “Tenho 
muita identificação com a universidade e gosto 
muito de trabalhar aqui.” 

NOVOS servidores exibem seus termos de posse nos cargos

COORDENADOR do Sintufrj na recepção aos recém-concursados

Fotos: Elisângela Leite
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Lula chora e promete lutar por um 
país mais desenvolvido e mais justo 

DIPLOMAÇÃO

LULA se emocionou e chorou durante a cerimônia de diplomação como presidente da República, na segunda-feira, , 
na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

ALEXANDRE DE MORAES. O presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral criticou os "grupos extremistas autoritários, 
criminosos que não conhecem Judiciário brasileiro"

Foi com os olhos marejados 
que alguns dos apoiadores do 
presidente eleito Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) assistiram, 
na  segunda-feira, 12, à diplo-
mação do petista no Tribunal 
Superior Eleitor (TSE). Lula 
disse que a população recon-
quistou o direito de viver em 
democracia e dedicou ao povo 
brasileiro o diploma de presi-
dente eleito. Citou Deus e disse 
que fará todos os esforços para 
cumprir com o compromisso 
de “fazer o Brasil um país mais 
desenvolvido e mais justo”. 

A cerimônia reforça a 
vitória eleitoral em meio a 
atos antidemocráticos de 
apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), primeiro pre-
sidente em exercício derrota-
do na tentativa de reeleição.

Com a diplomação, a Jus-
tiça Eleitoral atesta que o can-
didato foi efetivamente eleito 
pelo povo e, por isso, está apto 
a tomar posse no cargo. Lula 
já é considerado presidente, 
mas o candidato perdedor, Jair 
Bolsonaro (PL), continua como 
presidente até 31 de dezembro. 

Os diplomas do presiden-
te eleito e do vice-presidente 
eleito, Geraldo Alckmin (PSD), 
são assinados e entregues 
pelo presidente do TSE, mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
que também abriu a sessão 
solene. Autoridades do Judici-
ário, do Executivo e do Legis-
lativo fi zeram parte da mesa 
ofi cial da solenidade. Mui-
tos ministros e ex-ministros 
do STF estavam na plateia. 

Na primeira fi la da plateia 
estava a ex-presidenta Dil-
ma Rousse�  (PT), bastan-
te aplaudida nas duas ve-
zes em que Lula citou seu 
nome. O prefeito de Belém, 
Edmilson Rodrigues (PSOL), 
veio do Pará para prestigiar 

“Quero dizer que muito mais 
que a cerimônia de diplomação 

de um presidente eleito, esta 
é a celebração da democracia”, 

disse Lula 

o futuro mandatário no tri-
bunal. “É emocionante estar 
aqui. É inclusive um privi-
légio, porque estamos par-
ticipando de um momento 
histórico que, sem nenhu-
ma dúvida, vai mudar os 
rumos do Brasil”, projeta.

A cena histórica que se 
delineou nesta segunda-fei-
ra no TSE também revirou 
as memórias do deputado 
Paulo Pimenta (PT-RS), ou-
tro personagem que esteve 
nas fronteiras das principais 
disputas políticas dos últi-
mos seis anos no Legislativo. 
“Hoje é um dia de agradeci-
mento, de reconhecimento a 
tantas pessoas que durante 
esse período enfrentaram 
as mais diversas difi culda-
des pra que pudéssemos 
chegar aqui hoje”, exaltou.  

O deputado federal Mar-
con (PT-RS) emocionou-se 
ao contar para o Brasil de 
Fato como estava se sentin-
do ao adentrar o local, por 
onde circularam dezenas 
de autoridades dos Três 

Poderes, além de amigos 
e outros parceiros políti-
cos do futuro mandatário.

“É uma emoção muito 
grande. Nós estávamos aqui 
quatro anos atrás pedindo a 
liberação dele pra ele poder 
concorrer. E hoje estamos 
aqui dentro para assistir à 
diplomação dele pela tercei-
ra vez. Pela terceira vez, um 
torneiro mecânico chega à 
Presidência da República no 
país. Tenho certeza, quan-
do ele foi, agora, na COP27, 
que o mundo deve ter dito 
'esse Lula é o cara'. E, pra 
mim, como brasileiro, ele 
é o cara. Estou muito emo-
cionado de estar aqui hoje”.

Escrito por: Redação 
CUT | Editado por: Mari-
ze Muniz e Brasil de Fato

Foto: Internet

Foto: Reprodução TSE
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POR QUE NÃO APROVAR
O PL nº 478/2007, que dis-
põe sobre o Estatuto do 
Nascituro, entrou em vota-
ção no dia 7 de dezembro 
na Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher, 
da Câmara Federal. Na se-
mana anterior,  em sessão 
tumultuada, a bancada 
fundamentalista tentou 
forçar a votação do PL, 
ignorando o parecer con-
trário de parlamentares 
mulheres na Comissão. 

Aos 45 do segundo 
tempo, o patriarcado 
quer marcar um gola-
ço contra os direitos das 
mulheres e meninas bra-
sileiras: o Estatuto do 
Nascituro, um projeto que 
desde 2007 quer obrigar 
sobreviventes de violên-
cia sexual a manterem a 
gestação, está ganhando 
força na Câmara. O pro-
jeto de lei fala em “pro-
teger a vida desde a con-
cepção”, o que significa 
uma equação tão simples 
quanto problemática: 
óvulo + espermatozoi-
de = sujeito de direitos. 

Na prática, a vida de 
mulheres, meninas e 
pessoas que gestam fica 
em segundo plano. Ao 
tratar o feto ou embrião 
como uma pessoa nas-
cida, o projeto cria uma 
confusão jurídica e gera 
um ambiente de medo e 
insegurança tanto para 
quem precisa de cuida-
dos de saúde após violên-
cia sexual, por exemplo, 
quanto para profissionais 
de saúde que atuam ga-
rantindo esses direitos.

POR QUE NÃO APROVAR
ESTATÍSTICA 
Todos os anos, mais de 19 
mil crianças entre 10 a 14 
anos dão à luz, por mais 
que a lei já reconheça que 
essas meninas tenham 
direito ao aborto legal, 
afi nal a gravidez de me-
nores de 14 anos é consi-
derada sempre resultante 
de um estupro. Meninas 
e mulheres violentadas 
precisam ter seus direi-
tos e vidas protegidas – e 
não submetidas à tortura 
de levar adiante uma gra-
videz nestas condições. O 
bolsonarismo perdeu nas 
urnas, mas seus discípulos 
antidireitos querem dar 
uma cartada fi nal e passar 
o Estatuto do Nascituro a 
portas fechadas antes da 
mudança de legislatura. 

Precisamos dar uma 
resposta para barrá-lo, e já 
sabemos como fazer isso: o 
relator do projeto, o deputa-
do Emanuel Pinheiro, pode 
ser um aliado nesta batalha 
e retirar o projeto de lei de 
pauta. Emanuel é do MDB, 
partido aliado do governo 
de transição, e além dis-
so não faz parte do grupo 
fundamentalista religioso, 
o que já abre portas para o 
diálogo. A sessão vai acon-
tecer a portas fechadas, en-
tão todo barulho nas redes 
é importante: vamos dizer 
#NãoAoEstatutoDoNasci-
turo pela vida das meni-
nas e mulheres brasileiras!

Acesse https://naoaoes-
tatutodonascituro.mapa-
doacolhimento.org.br/ e 
dê o seu voto em favor das 
mulheres. 

Uma das razões para que esse estatuto não seja aprovado
Amplia a criminalização do 
abortamento para as 
situações que hoje são 
permi� das por lei:

Difi culta o acesso das mu-
lheres ao aborto legal, já bas-
tante limitado no Brasil, e pode 
ser ainda mais restringido caso 
este projeto de lei seja aprova-
do. Até as mulheres que têm 
o direito ao acesso ao aborto 
previsto em lei seriam crimina-
lizadas, como nos casos de ris-
co de vida e nos casos de estu-

pro, ou nos casos, recentemente 
autorizados pelo Supremo Tribu-
nal Federal, em que o feto sofre 
de anencefalia, anomalia grave 
incompa� vel com a vida extrau-
terina. O projeto obriga ví� mas 
de estupro a suportar a gravidez 
resultante do crime, agravando 
sobremaneira seu quadro de 
estresse pós-traumá� co, o que 
põe em risco sua saúde mental. 

A situação é especialmente 
preocupante considerando o 
grande número de crianças e 

pré-adolescentes grávidas em 
decorrência de abuso sexual. 
Grande maioria destas é ví� ma 
de abusos sexuais durante anos 
por parte de pais, padrastos ou 
outros familiares. O projeto 
obrigaria ví� mas de pedofi lia 
a suportar gestações que, além 
de traumá� cas, são de alto ris-
co para a saúde � sica e mental. 
É uma violação ao direito hu-
mano de não sofrer tratamen-
to cruel, desumano ou degra-
dante e equivalente à tortura.


