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GENOCÍDIO NA AMAZÔNIA: A TRAGÉDIA YANOMAMI

AGENDA 
DE LUTAS • 8 de fevereiro

Assembleia discute conjuntura, eleição de delegados à 
plenária da Fasubra, luta por reajuste e mesa de negociação. 
PGD/UFRJ também na pauta, 10h – auditório do Bloco A do CT

• 7 de fevereiro 
Mesa nacional de negociação com o governo será instalada 
em Brasília: reajuste salarial

TERCEIRIZADOS: EMPRESA 
IGNORA EXIGÊNCIAS DA UFRJ

Especial Aposentados
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PROTESTO. Superexploração e perseguição fazem parte do cotidiano da empresa Van Rosa na universidade
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LGBTQIA+ do Sintufrj tem projetos para 2023

“A luta das mulheres 
e o movimento 
sindical”

SUSPENSÃO DO GT- 
CARREIRA  SINTUFRJ

Sintufrj presta contas 
das ações coletivas  

No primeiro encontro do 
Grupo de Trabalho LGB-
TQIA+ do Sintufrj deste 
ano, no dia 25, fi cou deci-
dido que as reuniões se-
rão sempre por meio de 
rodas de conversas e de 
acolhimento das pessoas 
em situação de vulnera-
bilidade. E que o GT será 
um espaço de formação 
interna e externa, no sen-
tido de ouvir vozes dife-
rentes dentro da comu-
nidade LGBTQIA+, com 
elaboração de pautas e 
temas a serem divulga-
dos no jornal e no bole-
tim da categoria.

Os participantes ava-
liaram a reunião como 
bem produtiva. “Saímos 
satisfeitos, animados e 
esperançosos para 2023”, 

observou um técnico-
-administrativo. A par-
ticipação da categoria 
aumentou e o clima foi 
muito bom.  A nova co-
ordenadora de Políticas 
Sociais do Sintufrj, Sha-
ron Stefani, foi apresen-
tada ao grupo. Ela está 
substituindo Rafael Ra-
poso, que se licenciou.

PROPOSTA
“Nossa proposta é conse-
guir consolidar esse GT 
ao longo do ano, pensar 
em atividades formati-
vas e ampliar a discus-
são a respeito de direitos 
dos trabalhadores e tra-
balhadoras LGBTQIA+, 
estendendo-os aos nos-
sos companheiros(as) 
das demais universida-

des. Pretendemos tam-
bém pensar políticas 
para o controle da LGB-
Tfobia e para o assédio 
existente na instituição 
dirigido a todos os técni-
cos-administrativos, em 
especial para a popula-
ção LGBTQIA+”, disse a 
coordenadora-geral do 
Sintufrj Marta Batista.

“O primeiro encon-
tro deste ano do GT 
LGBTQIA+ reuniu no-
vos membros para a re-
tomada das atividades. 
Um grupo diverso que 
já inicia 2023 com gran-
des lutas, como o com-
bate à LGBTfobia dentro 
das unidades da UFRJ, a 
projeção de atividades 
formativas para a comu-
nidade universitária, a 

elaboração de uma pes-
quisa censitária da co-
munidade LGBTQIA+ na 
universidade e o acolhi-
mento dos nossos com-
panheires LGBTQIA+, 
que sofrem qualquer 
tipo de assédio ou vio-
lência”, listou Sharon 
Stefani.

Gustavo Cravo, inte-

grante do GT, está oti-
mista em combater o 
preconceito: “O clima 
cultural muda com o 
governo Lula. Queremos 
fazer seminários e, por 
mais que a gente saiba 
que haverá resistências, 
estamos com mais força 
para realizar nosso tra-
balho.”

Este é o tema da roda de con-
versa da reunião do GT Mu-
lher-Sintufrj, na quarta-feira, 
1º de fevereiro, às 14h, no Es-
paço Cultural do sindicato. 

A luta das mulheres pelo 
direito de participar, em con-
dições iguais aos homens, dos 
espaços decisórios de poder 
político ocorre há séculos. 
E nesse processo se engana 
quem acha que no ambiente 
sindical, que defende pautas 
progressistas, a realidade seja 

Em que pé estão as ações coleti-
vas dos 28,86%, 26,05%, 26,06% e 
3,17? No dia 25 de janeiro, o Sin-
tufrj realizou live – com transmis-
são pelas redes sociais da entida-
de (YouTube e Facebook) – para 
situar a categoria a respeito dos 
28,86%, 26,05%, 26,06% e 3,17. As 
informações foram atualizadas 
pela assessoria jurídica do sindi-
cato. Para 
assistir à 
reunião 

e só cli-
car aqui:

“Em função da marcação de GT-
-Carreira Nacional da Fasubra 
com pauta de PGD no mesmo 
dia, a direção do Sintufrj adia o 
GT local desta terça-feira, 31 de 
janeiro, para que possamos nos 
apropriar da discussão e subsi-
diar nosso debate local.”

diferente. Os debates sobre as 
desigualdades entre os gêne-
ros começaram a ganhar evi-
dência em alguns países nos 
séculos XVIII e XIX. Mais pre-
cisamente em 1791, durante 
a Revolução Francesa (1789-
1799) – (Trecho da pesquisa 
feita pela Aduneb).
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Assembleia Geral do dia 8 discute 
salários, conjuntura e PGD

MOVIMENTO

Mesa nacional de negociação será instalada no dia 7 de fevereiro.  
Servidores se mobilizam pela recomposição salarial já

O Sintufrj convo-
ca assembleia 
geral da catego-

ria, no dia 8 de feverei-
ro, às 10h, no auditório 
do bloco A do Centro 
de Tecnologia. Além da 
urgente discussão sobre 
a tramitação do Plano 
de Gestão e Desempe-
nho (PGD) da UFRJ em 
tramitação no Consu-
ni (está previsto entrar 
em pauta na sessão do 
dia 9), a assembleia vai 
discutir a conjuntura, 
a luta por reajuste e a 
mesa de negociação. A 
Fasubra lembra que a 
categoria está há sete 
anos sem reajuste.

Segundo a Federa-
ção, o novo secretário de 
Gestão de Pessoas e Re-

lações de Trabalho do 
recém-criado Ministério 
da Gestão e da Inovação 
em Serviços Públicos, 
Sérgio Mendonça, con-
fi rmou a reinstalação da 
Mesa Nacional de Nego-
ciação Permanente dos 
Servidores Públicos no 
dia 7, às 11h. 

Estarão lá represen-
tantes das entidades 
Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servido-
res Públicos Federais 
(Fonasefe, entre elas, a 
Fasubra) e Fórum Nacio-
nal Permanente de Car-
reiras Típicas de Estado 
(Fonacate).

MUITAS PERDAS
Além da falta de reajustes 
há sete anos, os servido-

res sofrem perdas com 
o aumento das alíquotas 
previdenciárias. No perí-
odo, a infl ação já corroeu 
40% das remunerações, 
segundo o Fonasefe.

Por isso, nesta-terça,  
dia 31, os servidores do 
Executivo Federal rea-
lizarão o “Dia Nacional 
de Mobilização pelo re-
ajuste salarial”. O evento 
será online e é organi-
zado em parceria entre 
Fonasefe e Fonacate. 

A transmissão será 
através dos canais do 
YouTube do Fonasefe 
e @fonacate e da pági-
na do Facebook da Fa-
subra a partir das 14h. 
Pela manhã, das 9h às 
11h, ocorrerá o tuitaço: 
#RECOMPOSIÇÃOJÁ.

Ministra se compromete com valorização de servidores 
A ministra da Gestão e 
da Inovação em Serviços 
Públicos, Esther Dweck, 
professora do Institu-
to de Economia (IE) da 
UFRJ, havia dito, numa 
das primeiras entrevis-
tas, que uma das primei-
ras ações do ministério 

seria a implantação da 
mesa de negociação com 
os servidores para discutir 
recomposição salarial. As 
negociações vão tratar do 
reajuste ainda em 2023.

O Ministério da Gestão 
tem no orçamento R$ 11 
bilhões para recompo-

sição salarial e R$ 1,5 
bilhão para investir em 
concursos. 

Segundo Esther, as 
negociações irão incluir, 
além da questão sala-
rial imediata, a defi nição 
mais estrutural relaciona-
da aos salários. Mas isso 

dependerá da política fi s-
cal mais ampla do governo 
Lula. 

Ela defende que a refor-
ma administrativa de que o 
país precisa é a que valorize 
a carreira e aumente a efi ci-
ência dos serviços públicos 
prestados pelo Estado. MINISTRA Esther Dweck
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UFRJ: LEILÃO PODE SER SUSPENSO 
Comunidade universitária reivindica um Canecão como  espaço cultural

 DISPUTA. O plenário do Conselho Universitário tem sido cenário de pressão contra a entrega do patrimônio da universidade

Foto: Elisângela Leite

No dia 24 de janei-
ro, numa ação 
articulada entre 

os deputados federais do 
PSOL Glauber Braga e 
Tarcísio Motta, estudantes 
e trabalhadores da UFRJ, 
foi protocolado no Tribu-
nal de Contas da União 
(TCU), pelos parlamen-
tares, denúncia com pe-
dido de medida cautelar 
para impedir que a Rei-
toria realize, no dia 2 de 
fevereiro, o leilão da área 
de 15 mil metros quadra-
dos da Praia Vermelha, 
que abrange o terreno 
do extinto Canecão. A co-
munidade universitária 
é contra a cessão do ter-
reno para exploração de 
um equipamento cultu-
ral multiúso no local pela 
iniciativa privada.  

Glauber Braga infor-
mou que solicitou ao TCU 
audiência com o ministro 
que atuará sobre o tema 
para que possa detalhar 
sua posição contrária à re-
alização do leilão. Segundo 
o deputado, o argumen-
to específi co é que existe 
uma lei que não permite 
concessão de espaços pú-
blicos da forma como está 
sendo feita, inclusive há 
até mesmo a exigência de 
autorização por parte da 
Presidência da Repúbli-
ca para que isso ocorra. A 
tentativa de  privatização 
do espaço sem amplo de-
bate com a comunidade 
acadêmica e sem conside-
rar alternativas viáveis é 
criticada por ele.  

“Fazer isso é um enor-
me equívoco”, aponta o 
deputado. Contra os ar-
gumentos da Reitoria de 
falta de verbas, ele cita as 
iniciativas individuais da 
bancada parlamentar do 
Rio de Janeiro no Congres-
so Nacional, que podem se 
traduzir em auxílio à uni-
versidade. Além do fato de 
haver um novo governo 
com a perspectiva de re-
composição do orçamen-
to das instituições federais 
de ensino superior.

POSIÇÃO DO SINTUFRJ
“Nós seguimos articu-
lados com entidades e 
movimentos para barrar 
esse projeto que trata da 
entrega de áreas da UFRJ 

para o privado. Por isso a 
gente acha muito impor-
tante esta iniciativa dos 
parlamentares, que tam-
bém têm se posicionado 
há algum tempo de for-
ma contrária a esse proje-
to”, disse a coordenadora-
-geral do Sintufrj Marta 
Batista.  

Segundo a dirigente, é 
importante ressaltar que 
o Sintufrj defende, sim, a 
reabertura do Canecão, 
no mesmo espaço onde 
está, de forma que não 
envolva a destruição de 
áreas que já são utilizadas 
pela comunidade univer-
sitária. “A gente quer um 
Canecão público, reaberto 
por uma perspectiva po-
pular”, frisou.   

“Campinho fi ca! Que-
remos um Canecão 
público”. Com este 
mote, Sintufrj, DCE 
Mário Prata, Andes-SN 
e Fasubra convocam a 
categoria para o ato, 
quinta-feira, dia 2 de 
fevereiro, às 15h30, em 
frente ao Edifício Ven-
tura, na Avenida Re-
pública do Chile, 330, 

“UFRJ não está à venda” 
promove ato dia 2 

no Centro da cidade, 
local do leilão. 

No primeiro leilão, 
em 21 de dezembro, 
não apareceram can-
didatos, mas houve re-
ação. Servidores e es-
tudantes protestaram 
contra a tentativa de 
concessão da área da 
Praia Vermelha para 
empresas privadas. 
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Celebração da vida
Aposentados(as) viveram um dia muito especial na terça-feira, 24 de janeiro, Dia Nacio-
nal dos Aposentados. O evento – organizado pela Coordenação de Aposentados e Pen-
sionistas do Sintufrj – reuniu companheiras e companheiros cuja trajetória de vida se 
confunde com a história da UFRJ. A saga dessas pessoas foi reconhecida com reverência 
expressa em homenagens, que vão além do reconhecimento meramente protocolar. 
HOUVE MUITA EMOÇÃO.
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BAILA 
COMIGO. 
Momento de 
descontração 
no Cepe
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Sintufrj homenageia quem sempre esteve na luta 

Emoção foi a tônica 
da bela festa que 
o Sintufrj realizou 

no Dia Nacional dos Apo-
sentados, 24 de janeiro, 
reunindo mais de uma 
centena de companhei-
ros e companheiras no 
Clube dos Empregados 
da Petrobras (Cepe), no 
Fundão, das 9h às 17h.

O evento, organizado 
pela Coordenação de 
Aposentados e Pensio-
nistas, além de celebrar 
a data, homenageou os 
aniversariantes do mês 
e aqueles que dedica-
ram parte de sua vida 
à construção da UFRJ e 
do movimento dos técni-
cos-administrativos em 
educação.

Abraços calorosos, lá-
grimas e discursos sin-
tetizando a participação 
das trabalhadoras e tra-
balhadores nos diversos 
momentos das lutas da 
categoria, na universi-
dade, misturaram-se à 
alegria pelo reencontro 
com antigos amigos e 
colegas de unidades. O 
encontro foi aberto com 
saboroso café da manhã. 

IN MEMORIAM  
Os que partiriam durante 
a pandemia da covid-19 
foram lembrados com 
um minuto de silêncio 
na abertura do encontro, 
por solicitação do cola-
borador da direção Fran-
cisco de Assis. Dentre os 
nomes que foram sendo 
citados pelos presentes 
estavam: Sebastião Mo-
desto, Vilton Cardoso, Ma-
ria Passerone, dona Euni-
ce e Justina. 

SAUDAÇÃO
As coordenadoras de 
Aposentados e Pensio-
nistas Ana Célia da Silva, 
Fátima Rosane da Ro-
cha e Maria Inês Perei-
ra Guimarães saudaram 
os presentes. Ana Célia 
pontuou a importância 
da participação de to-
dos nas lutas lideradas 
pela entidade. Inês lem-
brou a participação da 
categoria nas ações pela 
derrubada do governo 
genocida e em defesa 
da vida, e os ataques 
aos aposentados. Fátima 
acrescentou a importân-
cia da participação do 
segmento nas reuniões 
dos GTs e assembleias 
convocadas pelo sindi-
cato e convidou todos a 
usufruírem da comemo-
ração preparada espe-
cialmente para eles.

AGRADECIMENTO
A coordenadora-geral do 
Sintufrj Laura Gomes desta-
cou que se a UFRJ estava de 
pé era graças aos trabalha-
dores ali presentes e a todos 
os outros que passaram pe-
los seus campi. 

Carmen Lúcia, co-
ordenadora de Admi-
nistração e Finanças, 
reiterou que o Sintufrj 
está de portas aber-
tas. O coordenador da 
Fasubra e de Comuni-
cação Social do sindi-
cato, Nivaldo Holmes, 
saudou a presença 
de todos e disse que 
“a luta continua pela 
revogação do Decre-
to 10.620, que leva os 
aposentados do RJU 
para o INSS". 

HOMENAGENS 
Foram várias as home-
nagens do Sintufrj. O tí-
tulo de Honra ao Mérito 
foi entregue a três com-
panheiros pelas déca-
das de dedicação às lu-
tas da categoria (veja na 
página 4 os depoimen-
tos). Os aniversarian-
tes do mês receberam 
cartão de felicitações, 
e 16  integrantes do GT 
Aposentados na gestão 

2014 a 2017, sendo cinco 
in memoriam (a home-
nagem será  entregue às 
famílias), certificados de 
agradecimento.  

FRANCISCO DE ASSIS e coordenadoras do Sintufrj com dois dos homenageados na festa do Cepe

DESCONTRAÇÃO. A atmosfera de informalidade foi o clima que predominou na celebração

Fotos: Elisângela Leite

Diversos coordenadores 
e colabordores da 
entidade prestigiaram 
o evento e colaboraram 
com a sua prganização, 
entre os quais: Helena 
Vicente, da Coordenação 
de Educação, Cultura 
e Formação Sindical, 
Anaí Estrela, de Políticas 
Sociais e Ana Mina 
(suplente), Aluízio 
Nascimento e José 
Carlos Xavier.

 Profissionais do Es-
paço Saúde Sintufrj 
ofereceram terapias 
alternativas e massa-
gens relaxantes para 
os aposentados.
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Plano de ação para 2023
Fotos: Elisângela Leite

A Coordenação de 
Aposentados e Pen-
sionistas apresen-

tou propostas para 2023, 
entre as quais a  realização 
da eleição dos delegados 
sindicais de base, em abril 
– inscrições serão abertas 
em março –, e do IV Semi-
nário de Integração Social 
e Formação Sindical dos 
Aposentados(as) e Pensio-
nistas, no segundo semes-
tre de 2023. Francisco de 
Assis anunciou a retoma-
da da cessão do uso da pis-
cina do Cepe para ativida-
des de hidroginástica aos 
sindicalizados do Sintufrj.

A coordenação de Edu-
cação e Cultura convidou 
os aposentados a partici-
par das Oficinas do Sin-
tufrj – Violão, Dança de 
Salão, Pintura e Patchwork 
–, e anunciou a estreia, 
ainda neste primeiro se-
mestre, da Oficina de Ar-
tesanato e do curso de In-
formática. 

Durante o evento, en-
fermeiros da equipe da 
All Care aferiram pressão 
arterial, glicemia, peso, 
altura e índice de massa 
corporal dos servidores.

COORDENADORES DO SINTUFRJ abrem a festa que marcou o Dia dos Aposentados com memória e reencontros: Laura, Esteban, 
Maria Inês, Ana Célia, Fátima Rosane, Carmem Lúcia e Nivaldo Holmes

LENICE, Norma e Anaí (Coord. de Políticas Sociais) MAURÍCIO MARTINS, DO SINDICATO DA UFRRJ: "Vejo muito calor humano neste evento"

O  legado
O coordenador-geral do 
Sintufrj Esteban Crescente 
fez um discurso de reco-
nhecimento ao legado 
das companheiras e dos 
companheiros. “O que 
a Laura falou é correto: 
tudo pelo qual usufruí-
mos atualmente na UFRJ 
é parte da atuação de 
vocês e do Sintufrj, que 
sempre atuou para ga-

rantir conquistas para a 
categoria”, disse.

 “Se hoje tenho direi-
to de ter um incentivo 
à qualificação para me-
lhorar minha remunera-
ção, se tenho um step na 
minha carreira, se tenho 
oportunidade de estudar 
e me formar, de melho-

rar as condições de tra-
balho, é resultado da luta 
de muitos antes de mim”, 
afirmou o dirigente. 

“Eu imagino que este-
jam aqui, nessas mesas, 
companheiros e compa-
nheiras que estiveram na 
greve de 2005 que pre-
parou a negociação do 

nosso plano de carreira; 
e que também  participa-
ram de várias greves por 
reajustes e que se não 
fossem realizadas, esta-
ríamos somando muito 
mais perdas salariais do 
que temos agora. Como 
diz a filosofia Ubuntu: 
‘Eu sou porque nós so-

mos. Cada um aqui criou 
as condições para que 
nós, mais jovens, estivés-
semos aqui neste mo-
mento”, acrescentou. 

Segundo o dirigente, 
“toda luta e todo empe-
nho da atual gestão tem a 
ver com o que vocês cons-
truíram para a gente”.
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Veja quem foi homenageado

ArnAldo GonçAlves 
– Assis destacou 
que, como membro 
da Comissão de 
Enquadramento, o 
homenageado foi 
responsável por uma 
mudança importan-
te do nível de capa-
citação para mais 

de mil aposentados. “Arnaldo foi um 
dos primeiros trabalhadores do Fun-
dão, e quando assinaram sua carteira 
foi como auxiliar de escritório, porque 
sabia escrever a máquina. Participou 
do setor de Planejamento da Prefeitura 
Universitária e foi chefe da Limpeza 
Urbana.

Honra ao Mérito

BoAventurA de souzA 
sAntos (Baiano) – 
Segundo Assis, ele 
ajudou a construir 
o Sintufrj. “Minha 
vida toda foi aqui na 
UFRJ”, disse Baiano. 
Entre as lutas das 
quais participou 
ativamente, o home-

nageado lembrou a “greve pela isonomia”, 
quando a categoria acampou no Fundão 
e a área ficou conhecida como a Praça da 
Isonomia. “Hoje estamos aqui nesta come-
moração, e tenho o maior orgulho de dizer 
que pertenço à base do Sintufrj”, disse, 
emocionado, o homenageado, dedicando o 
diploma aos companheiros da capina.

vAndA oliveirA – Com 
89 anos de idade, a 
companheira enfren-
tou bombas e balas 
de borracha nas 
manifestações pelos 
direitos da catego-
ria. Trabalhou no 
Hospital Escola São 
Francisco de Assis, 

no Centro de Ciências da Saúde (CCS), na 
Reitoria, no Centro de Tecnologia (CT) e na 
Pró-Reitoria de Pessoal. Mesmo aposentada 
há mais de duas décadas, manteve-se sem-
pre próxima do Sintufrj. Com emoção, Vanda  
agradeceu a Deus e aos amigos – “sem os 
quais a gente não teria ninguém” – pela ho-
menagem.  “Estamos aqui para a luta.”

Os três homenageados com o diploma de Honra ao Mérito tiveram sua 
trajetória de militância reconstituída com a ajuda de Francisco de Assis.  

Iara Maria Magano, 88 anos, 
auxiliar de enfermagem, tra-
balhou no Instituto de Ti-
siologia e Pneumologia, no 
Caju. Uma época, segundo 
ela, muito boa. Está aposen-
tada há 22 anos e disse que 
“adorou o encontro oferecido 
pelo Sintufrj”. 

Manoel Tavares Rodri-
gues, 77 anos. “Tem dois anos 
que me aposentei, e sempre 
venho às comemorações e 
participo das caravanas. Esses 
encontros são importantes, 
porque são uma oportunida-
de de rever os amigos. Quan-
do aposentamos, perdemos o 
contato com eles”, afirmou.

Dalmar Vilela, 80 anos, 
entrou na UFRJ como vigia, 

Aniversariantes do mês
passou a motorista e chegou a 
diretor da Garagem. Se aposen-
tou há quase 20 anos, com 47 
anos de serviço. Uma trajetória 
que conta com orgulho. Foi fun-
dador da associação dos servi-
dores (Asufrj). “Gostei muito da 
comemoração e do reconheci-
mento aos que construíram a 
universidade”, disse.

Odete Francisca, 80 anos, tra-
balhou no Hospital Escola São 
Francisco de Assis por 27 anos, 
dois anos no Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho e 
se aposentou atuando no  CCS, 
com 48 anos de serviço na UFRJ. 
Dona Odete participa das ações 
do Sintufrj desde que a entidade 
foi criada e participou de inúme-
ras caravanas a Brasília. 

Estreia comemorada – Celso 
Nascimento Trindade, 66 anos, 
foi festejado porque fazia sua 
estreia em encontros de aposen-
tados do Sintufrj, e ainda ganhou 
um barbeador elétrico. “Tenho 
três anos de aposentado, e com 
a pandemia ficamos bem afas-
tados. Para mim, é uma novi-

dade estar num evento assim. 
Encontrar os amigos foi muito 
bom”, disse. 

ACESSE AQUI TODAS 
AS FOTOS DO EVENTO

Fotos: Elisângela Leite

PARABÉNS. Aniversariantes exibem cartões personalizados na festa especial 
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Muita expectativa sobre a 
recomposição orçamentária 
das universidades,  que 
esperam o reforço de caixa 
de R$ 1,7 bi

UNIVERSIDADE

Há ansiedade nas 
universidades 

federais em re-
lação à recomposição 
orçamentária das insti-
tuições neste primeiro 
ano de governo Lula. A 
expectativa é que o go-
verno defina uma ver-
ba extra para o reforço 
de caixa e para neutra-
lizar a penúria finan-
ceira enfrentada pelas 
universidades nos últi-
mos anos.

Eduardo Raupp, que 
é pró-reitor de Finan-
ças da UFRJ, disse que 
o governo havia acor-
dado com a Associação 
Nacional dos Dirigen-
tes das Ifes (Andifes) 
que R$ 1,7 bilhão en-
traria na Lei Orçamen-
tária Anual (sanciona-
da no dia 17 de janeiro) 
como verba extra para 
as universidades. Mas 
isso não ocorreu e esse 
valor foi destinado ao 

MEC. 
Agora, é aguardar 

para ver como os R$ 
1,7 bilhão serão dis-
tribuídos, disse o pró-
-reitor. Raupp observou 
que o orçamento hoje 

ficou um pouco menor 
do que o previsto – está 
em R$ 313 milhões, cer-
ca de 2,4% menor do 
que na proposta orça-
mentária divulgada no 
final de 2022 .

Pela proposta orça-
mentária para este ano 

aprovada em dezem-
bro,  a UFRJ teria para 
as despesas discricio-
nárias R$ 321 milhões. 
Muito abaixo das suas 
necessidades, que che-
gam a R$ 451 milhões, 

sem contabilizar o dé-
ficit de R$ 94 milhões. 
“Certamente nosso or-
çamento não vai ficar 
nos R$ 313 milhões. 
Só que a gente não 
sabe nem quando, nem 
como essa verba (extra) 
vai ser distribuída”, dis-

Calendário
A primeira reunião 
do Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Plane-
jamento e de Adminis-
tração das Instituições 
Federais de Ensino Su-
perior (Forplad) com 
o Ministério da Educa-
ção está prevista para 
o dia 14 de fevereiro, e 
deve tratar sobre os re-
cursos extras. 

Se todo o valor for 
de fato para as uni-
versidades federais, a 
UFRJ fi caria com algo 
em torno de R$ 90 mi-
lhões a mais. “Já permi-
tiria que a gente cobris-
se pelo menos o défi cit 

do ano passado”, disse 
Raupp. Mas a dúvida é 
se com toda crise que 
o governo Bolsonaro 
deixou na educação o 
MEC vai poder distri-
buir os recursos exclu-
sivamente para essas 
instituições. 

De qualquer forma, 
adiantou o pró-reitor, 
a expectativa sobre 
qualquer defi nição 
por parte do MEC em 
relação a isso somen-
te será conhecida no 
mês de março. Até lá, 
explicou, a UFRJ vai li-
dar com o orçamento 
disponível.

se Eduardo Raupp. 
Ele informou que 

a Andifes está conver-

sando com o MEC sobre 
alternativas para essa 
divisão.  
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SINTUFRJ QUER REVOGAÇÃO DE 
PORTARIA BAIXADA NO FINAL DO 
GOVERNO BOLSONARO

SINTUFRJ QUER REVOGAÇÃO DE 
PORTARIA BAIXADA NO FINAL DO 
GOVERNO BOLSONARO

De acordo com a assessoria jurídica do sindicato, 
medida tem ilegalidades e atropela a lei 

NA UFRJ

OSintufrj decidiu 
encaminhar ao 
atual governo ma-

nifestação pela revogação 
da Portaria 10.723/22 bai-
xada no apagar das luzes 
da gestão Bolsonaro. Vá-
rias outras entidades re-
presentativas de servido-
res públicos federais estão 
fazendo o mesmo. 

A Portaria (10.723/22) 
impõe novos critérios de 
redistribuição de cargos 
efetivos ocupados por ser-
vidores públicos federais 
-- incluindo as autarquias, 
como é o caso das univer-
sidades. 

A medida, ou melhor, 
o último ataque aos ser-
vidores federais dos bol-
sonaristas de plantão em 
Brasília, é contestada pelo 
estudo feito pela Cassel 
Ruzzarin Advogados, que 
presta assessoria jurídica 
ao Sintufrj. 

ILEGALIDADES   
De acordo com a asses-
soria jurídica, o estranho 

fato dessa norma vir ao 
fi m da gestão do Executi-
vo Federal coincidiu com 
as ilegalidades constantes 
da Portaria 10.723, pois, 
ao invés de se restringir à 
operacionalização da re-
distribuição, criou requisi-
tos que não possuem cor-
respondência no artigo 37 
da Lei 8.112/90.

Na análise dos advoga-
dos sobre a portaria, não 
poderão ser redistribuídos 

cargos com servidores res-
pondendo a procedimento 
ou penalidade disciplinar, 
em licenças ou afastamen-
tos, em estágio probatório, 
ou que tenham sido agra-
ciados com a redistribui-
ção nos cinco anos anterio-
res. De igual forma, proíbe 
a redistribuição de cargos 
entre distintos planos de 
carreiras e de quadro em 
extinção.

“A ilegalidade dessas 
restrições é de fácil cons-
tatação, pois a Lei 8.112/90 
apenas impõe como re-
quisitos o seguinte: o in-
teresse da administração, 
a equivalência de venci-
mentos, a manutenção da 
essência das atribuições 
do cargo, a vinculação en-
tre os graus de responsa-
bilidade e complexidade 
das atividades, o mesmo 
nível de escolaridade, es-
pecialidade ou habilitação 
profi ssional e a compatibi-
lidade entre as atribuições 
do cargo e as fi nalidades 
institucionais do órgão ou 

entidade.”
Esclarece ainda a asses-

soria que, em leitura plau-
sível da Lei 8.112/90, o Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) apenas acrescenta 
como requisito a inexis-
tência de concurso públi-
co em andamento ou em 
vigência para as especiali-
dades dos cargos interes-
sados na redistribuição, a 
fi m de resguardar interes-
ses de candidatos aprova-
dos (Acórdão 1176/22-Ple-

nário).
“Além de serem ilegais, 

as restrições da Portaria 
10.723/22 não possuem 
justifi cativa razoável, pois 
impedem a redistribui-
ção ainda que presente o 
interesse público primá-
rio, fator de maior impor-
tância nos termos da Lei 
8.112/90. Com isso, perde 
o servidor, perde a Admi-
nistração e perde o serviço 
público como um todo”, 
conclui a assessoria.   

O Jornal da Adufrj (se-
ção sindical dos do-
centes) informou que 
a superintendente de 
Pessoal da UFRJ, Maria 
Tereza Ramos, disse 
que a universidade já 
encaminhou processos 
de redistribuição para 
o MEC, mas ainda não 
obteve respostas “nem 
negativas, nem de pu-

"Além de 
serem ilegais, 
as restrições 
da Portaria 
10.723/22 
não possuem 
justi� cativa 
razoável"

Assessoria 
Jurídica

Assessoria 
Jurídica

blicação”. Ela atribui a 
lentidão à ainda transi-
ção de governo. 

E a assessoria do Mi-
nistério da Economia dis-
se que o assunto agora é 
da alçada do recém-cria-
do Ministério da Gestão, 
e que este estaria “debru-
çado sobre o tema, com 
prioridade, para uma fu-
tura decisão”. 

Foto: internet
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A situação de opres-
são e falta de con-
dições de traba-

lho dos terceirizados da 
empresa Van Rosa, res-
ponsável pela limpeza 
de unidades acadêmicas 
no Fundão (CT, CT2 e Re-
cicla CT), não se resolveu. 
A troca do preposto do 
contrato, que foi denun-
ciado como assediador 
moral dos empregados, 
a distribuição de unifor-
mes adequados ao traba-
lho para todos e de equi-
pamentos de segurança 
individual (EPIs) ficaram 
só na promessa feita à 
Pró-Reitoria de Gestão e 
Governança (PR-6) e à as-
sociação que representa 
os trabalhadores (Attufrj), 
na reunião do dia 19 de 
janeiro, após manifesta-
ção da categoria. 

TRABALHO

Enquanto isso, exploração e 
desrespeito continuam. Num 
ambiente de maus-tratos, há 
relatos de trabalhadores passando 
mal durante expediente

Terceirizados: empresa enrola 
e não cumpre acordo com PR-6

A presidente da Associação 
dos Trabalhadores Tercei-
rizados (Attufrj), Valdineia 
Nascimento, informou que 
na sexta-feira, 27/1, o asses-
sor da PR-6, Marcelo Braga, 
adiantou iniciativas que es-
tão sendo adotadas para 
pôr fim à situação insusten-
tável criada para a universi-
dade pela Van Rosa. 

Segundo Valdineia, a 
PR-6 continua enviando 
ofícios à Van Rosa cobran-
do as medidas acertadas 

Na sexta-feira, 27 de 
janeiro, estava previs-
ta nova reunião da Van 
Rosa com a PR-6, mas 
a empresa não deu as 
caras. O mesmo fez o 
Sindicato de Asseio e 
Conservação. Cerca de 
30 pessoas, entre tercei-
rizados, representantes 
da Attufrj, Sintufrj e DCE 
Mário Prata voltaram a 
ocupar o hall do Centro 
de Tecnologia (CT). 

ASSÉDIO
Os maus-tratos aos tercei-
rizados da Van Rosa se 
acirraram depois da reu-
nião do dia 19 de janeiro. 
Há relatos, inclusive, de  
casos de trabalhadores 
passarem mal durante o 
expediente de trabalho 
em consequência das 
más relações entre em-

pregador e empregados. 
Uma senhora foi socor-
rida pelos colegas com 
princípio de enfarto, e o 
estado dela continua ins-
pirando cuidados. Dois 

casos de pressão alta 
também foram registra-
dos. Pelo menos 10 de-
missões ocorreram em 
represália à mobilização 
da categoria. 

“Aborrecimentos com 
o preposto está massa-
crando os trabalhado-
res”, frisa Valdineia Nas-
cimento, presidente da 
Attufrj. 

PR-6 pressiona a empresa 

na reunião no dia 19 de ja-
neiro – troca do preposto e 
condições de trabalho com 
uniformes e equipamentos 
de segurança individual e 

reunião de prestação de 
contas dos compromissos 
assumidos. O prazo de 
cinco dias dado à empre-
sa já se esgotou. 

UNIFORME de tamanho exagerado constrange trabalhadora

NO HALL DO CT, Valdineia Nascimento fala a trabalhadores precarizados por empresa que não tem respeitado nem as exigências da Reitoria da UFRJ
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Foto: internet

IMAGEM relembra os piores momentos de episódios da tragédia humana

BRASIL

GENOCÍDIO INDÍGENA
Descaso, Negligência, Omissão

A
s imagens de 
indígenas ya-
nomami à bei-
ra da morte 

devido a doenças e inani-
ção impactaram os brasi-
leiros e o mundo. As fotos 
de crianças de ventre 
protuberante e velhos, 
somente pele e osso, são 
o retrato do descaso, da 
negligência e da omissão 
deliberada de Jair Bolso-
naro e seu governo de ex-
trema direita que terá de 
responder pelo crime de 
genocídio contra o povo 
indígena. O ministro da 
Justiça e Segurança Pú-
blica, Flávio Dino, de-
terminou a abertura de 
inquérito policial para 
apurar o crime de geno-
cídio e crimes ambien-
tais na Terra Indígena 
Yanomami, em Roraima.

A sanha de Bolsonaro 
contra os indígenas re-
monta há 30 anos, desde 
quando era deputado, e 
já perseguia um projeto 
para extinguir a reserva 
Yanomami. Nos últimos 
quatro anos, já como 
presidente, a população 
indígena viveu sob aban-
dono e terror: avanço do 
garimpo ilegal, violên-
cia, aliciamento, estu-
pros, contaminação por 
mercúrio, desnutrição, 
fome, verminose, explo-
são da malária, covid-19, 
bloqueio de acesso para 
atendimento de saúde 
ao território, polos de 
saúde fechados, falta de 

acesso a medicamentos 
do SUS. 

Os pedidos de ajuda à 
Funai, ao Exército, à Polí-
cia Federal, ao Ministério 
Público, aos ministros 
e as denúncias sobre a 
gravidade da situação fo-
ram inúmeros. Decisões 
judiciais robustas co-
brando do governo me-
didas necessárias para 
proteger a vida, a saúde 
e a segurança das popu-
lações em terras yano-
mamis foram feitas, mas 
nada foi realizado ou 
cumprido pelo governo 
Bolsonaro. Pelo contrá-
rio, houve corte e desvios 
de recursos destinados à 

saúde indígena, assim 
como incentivo ao ga-
rimpo ilegal.

Enquanto os yanoma-
mis pediam ajuda, o go-
verno Bolsonaro tentava 
liberar a mineração em 
terras indígenas, igno-
rando a morte que foi 
dizimando aldeias in-
teiras, crianças e velhos. 
Hoje vem à tona núme-
ros aterradores, como a 
morte de 570 crianças 
yanomamis com menos 
de cinco anos nos últi-
mos quatro anos, inclusi-
ve subnotifi cados, dada a 
falta de controle e trans-
parência do governo Bol-
sonaro. 

No segundo ano de 
sua gestão, Bolsonaro 
diminuiu o acompanha-
mento médico quando 
metade das crianças 
yanomamis estava des-
nutrida, o que pode 
explicar as mortes. A 
desnutrição se agravou 
em várias aldeias e nos 
territórios controlados 
pela mineração ilegal – 
as crianças chegavam 
a vomitar vermes. Em 
Roraima, enquanto as 
crianças morriam de 
fome, Bolsonaro gastou 
104 mil reais no cartão 
corporativo, em um res-
taurante, em um único 
dia. 

"O que 
aconteceu na 
TI Yanomami 
durante 
os últimos 
quatro anos 
foi um crime 
premeditado"

Conselho 
Indigenista 
Missionário

Conselho 
Indigenista 
Missionário


