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No primeiro dia de atividades no 
plenário da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro 

(Alerj) após o recesso (04/02), os coor-
denadores do Sintuperj Jorge Luís Mat-
tos (Gaúcho), Antônio Virgínio, Carlos 
Alberto Silveira e Cássia Gonçalves dia-
logaram pessoalmente com deputados 
em busca de apoio às emendas ao Pro-
jeto de Lei 2707/2014, que reestrutura a 
carreira técnico-administrativa da Uerj. 
Durante as conversas, os parlamentares 
reiteraram o apoio às emendas propos-
tas. 

Em plenário, o deputado Luiz Paulo 
Corrêa (PSDB) chamou atenção para a 
correção no texto que prevê enquadra-
mento de acordo com o “tempo no car-
go”, quando o correto seria o tempo na 

instituição. Ressaltou ainda a necessida-
de de uma convocação de uma reunião 
do Colégio de Líderes para uma discus-
são mais aprofundada sobre o novo pla-
no a fim de melhorá-lo.

 Por sua vez, a deputada Janira Rocha 
(PSol) ressaltou que a chegada do PL à 
Casa legislativa coroa a luta dos traba-
lhadores da Uerj que foi capaz de mobi-
lizar a Comissão de Educação e outros 
deputados. Ela destacou a presença do 
Sintuperj na Alerj, ressaltando o traba-
lho feito pelo sindicato tanto na Uerj 
quanto na Assembleia Legislativa, com 
a apresentação de propostas de emendas 
incorporadas e apresentados pelos de-
putados à Assembleia.

A Presidência da Casa anunciou que 
o Projeto de Lei recebeu um total de 142 

emendas. Do total, 30 foram propostas 
pelo Sintuperj e encampadas por diver-
sos deputados. O sindicato continua-
rá diariamente mantendo negociações 
com os parlamentares.

Equiparação na Enfermagem

A pedido do coordenador Jorge Luis 
Mattos (Gaúcho) a deputada Enfermei-
ra Rejane (PC do B), incluiu emenda 
aditiva que prevê a equiparação salarial 
dos profissionais da Enfermagem do 
Hospital Pedro Ernesto (Hupe) com os 
outros cargos de mesmo nível. Hoje os 
técnico-universitários de níveis médio e 
superior recebem 10% a menos do que 
o vencimentos base, e esta emenda visa 
corrigir esta distorção.

Sintuperj recebido por deputado

Na segunda-feira (03/02), os coor-
denadores do Sintuperj, Jorge Luís Mat-
tos, Antônio Virgínio e Carlos Alberto 
Silveira, foram recebidos pelo deputado 
Comte Bittencourt (PPS), que manifes-
tou total apoio às emendas e se compro-
meteu a distribuí-las aos parlamentares 
Paulo Ramos (PSol), Marcelo Freixo 
(PSol), Clarissa Garotinho (PR), Gil-
berto Palmares (PT), Luiz Paulo Corrêa 
(PSDB), entre outros.

Em seguida, os coordenadores se di-
rigiram aos gabinetes dos deputados ci-
tados, sendo atendidos pelas respectivas 
assessorias que receberam as emendas. 
Além disso, o Sintuperj também esteve 
presente ao gabinete da deputada Enfer-
meira Rejane (PCdoB) e concluiu os tra-
balhos do dia enviando e-mail a todos 
os 70 deputados da Alerj.

Coordenadores do Sintuperj marcam presença no plenário da Alerj: Em pauta o PCC dos técnico-administrativos

Sintuperj busca apoio 
parlamentar às emendas
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Diante de um Auditório comple-
tamente lotado, o evento teve 
início com a exibição de um 

vídeo que reunia imagens de atividades 
realizadas no âmbito do Pré-vestibular 
em anos anteriores, dentro e fora da sala 
de aula. O professor de Química, Lívio 
Vieira, fez a apresentação do corpo do-
cente de 2014. Os professores saudaram 
os novos alunos e ressaltaram a impor-
tância da dedicação de cada aluno.

Em nome da coordenação geral do 
Sintuperj, que se encontrava na Alerj, a 
coordenadora de Saúde e Segurança do 
Trabalhador Regina de Souza saudou 
os alunos. David Gomes, do Diretório 
Central dos Estudantes 
(DCE) também deu as 
boas vindas aos estudan-
tes, já os classificando de 
“uerjianos”. 

Com o tema A Educa-
ção e a Questão Social no 
Brasil, a Palestra de aber-
tura da Aula Inaugural 
contou com a presença do 
professor emérito da UFF, 
Theotônio dos Santos. O 
mestre em Ciências Polí-
ticas e também sociólogo 
afirmou que no âmbito 
da Educação o Brasil tem 
uma dívida colossal com a população. 
“O Brasil tem a maior população anal-
fabeto da América e uma das maiores 
do mundo”, afirmou. Acrescentou que o 
país não tem todas as suas crianças ma-
triculadas em escolas e que mais da me-
tade dos jovens não tem o ensino médio 
completo.

Theotônio ressaltou que poucos pa-
íses no mundo conseguiram alfabetizar 
toda a sua população. Entre os países 
latino-americanos, ele citou Cuba após 
a Revolução de 1959. Ele lembrou que 
o país possuía altas taxas de analfabetis-
mo, mas que após a implementação do 
regime socialista liderado por Fidel Cas-
tro, o país conseguiu erradicar o analfa-
betismo através da Campanha Nacional 

de Alfabetização. Emocionado ao falar 
da experiência cubana, o professor men-
cionou a existência do Museu da Alfa-
betização naquele país e ressaltou que 
o mesmo ainda contribuiu no ensino a 
outros países da África e da América La-
tina. Além de Cuba, Theotônio lembrou 
que Venezuela, com a ajuda de Cuba, e 
Bolívia também acabaram com o anal-
fabetismo em seus territórios, e que o 
Equador está muito próximo deste feito.

O sucesso nestes países, segundo 
Theotônio, derruba o argumento de que 
o Brasil não tem condições financeiras 
de investir em Educação. “Esses países 
– Cuba, Venezuela e Bolívia – não têm 

tanta renda per capita. Foi a dedicação 
no projeto de educação encontrada”, 
comparou. Lembrou ainda de uma con-
versa pessoal que teve com Fidel Castro. 
Na ocasião, o professor perguntou o 
porquê Cuba formava tantos médicos. 
A resposta, segundo Theotônio, foi de 
que Cuba teria excedentes de médicos 
para exportar essa mão-de-obra. Hoje, 
“Cuba tem missões em mais de 70 paí-
ses, inclusive nos Estados Unidos”, afir-
mou Theotônio, que as classificou como 
um “instrumento desenvolvimentista 
mundial”.

Os professores do Pré-vestibular João 
Vaz e Cecília Schubsky também pales-
traram. Eles ressaltaram que a Educação 
depende de todo o sistema social, criti-

cando a sua gestão a administradores, 
que buscam apenas resultados. 

A Aula Inaugural foi encerrada com 
a palestra do estudante de Ciências So-
ciais da Uerj, Renato Claudio dos San-
tos. Militante do Movimento Negro 
Unificado, ele afirmou ironicamente que 
o plano de educação brasileiro é “funcio-
nal e eficiente”, classificando a Educação 
no Brasil como um “projeto capitalista 
onde os jovens estão sendo desbarata-
dos”. Finalizou lembrando uma frase do 
antropólogo, escritor e político, Darcy 
Ribeiro: “A crise da Educação no Brasil 
não é uma crise, é um projeto”.

Ex-coordenadora e apro-
vados são homenageados

Egressos da Alerj, os 
coordenadores gerais do 
Sintuperj, Jorge Luiz Mat-
tos (Gaúcho) e Antônio 
Virgínio chegaram logo 
após as apresentações. 
Gaúcho se disse orgulhoso 
de coordenar um sindica-
to que mantém um Pré-
-vestibular e ressaltou a 
ampliação do projeto em 
2013 com a aquisição do 
Auditório 13 como sala de 

aula. Garantiu ainda que o sindicato está 
trabalhando para que o novo espaço dis-
ponha de mais estrutura.

Já Virgínio destacou a importância 
do trabalho desenvolvido durante anos 
pela ex-Coordenadora de Formação, Fá-
tima Diniz, que deixou a direção no iní-
cio do ano. Presente à Aula Inaugural, 
Fátima foi homenageada pelo coordena-
dor e aplaudida por todos os presentes 
no auditório. 

Quebrando o protocolo, Fátima foi 
incumbida da grata tarefa de anunciar os 
até então 43 ex-alunos do Pré-vestibular 
aprovados no Vestibular 2014 somente 
para universidades públicas. Os futuros 
graduandos receberam do Sintuperj um 
kit escolar para iniciarem seus estudos.

Palestra com professor emérito e
homenagens marcam Aula Inaugural

Auditório lotado durante a aula inaugural do Pré-Vestibular Sintuperj 2014


