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Com o tema “A educação nos mo-
vimentos sociais”, a Aula Inaugural de 
2015 contou com as presenças dos Pro-
fessores Doutores Helder Molina (Fa-
culdade de Educação/Uerj) e Alberto 
Mendes (Ciências Humanas/Uerj), além 
da professora e historiadora Marlana 
Monteiro (Ciências Humanas/Uerj).

Helder afirmou que a escravidão 
no Brasil resultou em enormes dívidas 
sociais. E que a “herança escravocrata 
está cada vez mais presente na exclusão 
social e de direitos”, sendo a Educação 
um dos principais. Segundo ele, no país 
são 14 milhões de analfabetos e 67% dos 
estudantes não concluem o Ensino Mé-
dio, acrescentando que os movimentos 
sociais têm trabalhado para ampliar o 
direito à Educação. “Não é à toa que o 
Sintuperj está cumprindo uma função 
política. Sem educação é muito difícil 
mudar o mundo”, atestou. Ele afirmou 
que também é função do sindicato “lu-
tar pelo acesso às políticas públicas”. 

A inclusão de setores excluídos na 

Aula Inaugural debate 
democratização da Educação

Mais de 350 pessoas marcaram presença na Aula Inaugural

universidade foi um dos aspectos positi-
vos apontados por Helder como resulta-
do da luta pela democratização do aces-
so à Educação. “Hoje, temos essa plateia 
miscigenada. Nos anos 70/80 não havia 
negro na universidade. E ver essa grande 
quantidade de mulheres num país onde 
a mulher sofre de subalternidade... Ne-
nhum direito vem sem luta coletiva”, ga-
rantiu. Acrescentou ainda que “a política 
de cotas é reparatória” da exclusão que 
foi feita no país, e que “a Educação tem 
o compromisso de ampliar direitos para 
os outros”.

Por sua vez, Marlana afirmou que o 
“sistema capitalista não é um sistema 
humanista”. Segundo ela, a nomenclatu-
ra ‘capitalismo’ já aponta para a sua prio-
ridade: o capital. Nele, a “escola é feita 
para funcionar o mínimo e para satisfa-
zer os interesses do capital”. Ela reiterou 
as palavras de Helder, afirmando que 
“graças ao movimento social que esta-
mos vendo a Uerj com alunos negros”. 
Ela criticou a existência do Vestibular, 

dando como exemplo a Venezuela onde 
o ingresso à universidade é direto.

Outro ponto abordado é quanto 
às diferenças entre os Pré-vestibulares 
populares e os particulares. “Atuamos 
diferentes dos particulares, desde a con-
cepção. Desconstruímos o que foi cons-
truído: não somos apenas mão de obra, 
somos seres pensantes”. O sistema [capi-
talista] “não tem interesse que a gente se 
forme, se capacite, não quer que entre-
mos [na universidade] e nem saia [dela].

Alberto reiterou as palavras de Mar-
lana, afirmando que “o Vestibular e o 
Enem são excludentes”, e mencionando 
que Cuba também não tem Vestibular. 
“Depois dizem que Cuba não é desen-
volvido”, ironizou. Sobre as cotas, ele 
classificou como “um sistema de recupe-
ração histórica da opressão que excluiu 
parte da sociedade do ensino superior”. 
E acrescentou que a polêmica em tor-
no das cotas raciais se deve ao racismo, 
existente principalmente em quem está 
no poder. “Na imprensa, que se diz de-
mocrática, quase não se vê jornalista ne-
gro”, exemplificou.

Alberto enfatizou que o Pré-vesti-
bular Social visa também à formação 
política. “Se você está fora da política, 
alguém fará política por você”, afirmou. 
Nesse sentido, ele questionou o conte-
údo produzido pelos principais meios 
de comunicação brasileiros. “A menti-
ra passa transmutada de verdade pela 
grande imprensa. Ela não está preocu-
pada conosco”, afirmou.

Ele finalizou reiterando a necessida-
de de se aprender a solidarizar-se numa 
sociedade do ‘Eu’, do individualismo, da 
competição. E defendeu a luta para aca-
bar com o ‘funil’ que é o Vestibular. “Os 
criadores desse funil não entram nesse 
funil”, concluiu
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Um dos principais questionamen-
tos caiu sobre o não pagamento dos 
salários dos funcionários da Construir 
lotados na Uerj. Vieiralves disse que a 
Uerj está com um débito de três meses 
com a Empresa Construir, ressaltando 
que em outras gestões a universidade 
chegou a ficar oito meses sem pagar 
pelos serviços terceirizados. Ele criti-
cou a Construir por não pagar os sa-
lários, afirmando que a empresa “tem 
outros meios de pressionar a Uerj e o 
Governo para efetuar o pagamento”. 
Acrescentou ainda que tomará medi-
das duras contra a empresa. Não disse, 
no entanto, o porquê dessas “medidas” 
já não terem sido tomadas, tendo em 
vista que os atrasos salariais são recor-
rentes há anos, gerando enormes pre-
juízos para trabalhadores e universida-
de desde meados de dezembro último.

Auxílio alimentação
Questionado pelo conselheiro Cé-

sar Lopes sobre quem orientou a SRH 
para a retirada do auxílio alimentação 
de servidores em período de férias, o 
reitor afirmou apenas que “foi surpre-

Consun: reitor não debate soluções para o Hupe

Hupe: servidores e insumos entre as demandas
Convocada pelo conselheiro univer-

sitário Paulo Roberto Pavão, e com a 
presença dos coordenadores gerais do 
Sintuperj Antônio Virgínio e Regina de 
Souza, a plenária que reuniu majorita-
riamente servidores do Hupe aprovou 
ações para enfrentar a crise no hospital.

Entre as resoluções estão a de levar 
a situação do hospital para o Consun; 
realização sistemática de reuniões para 
discutir soluções (a próxima será dia 
26/02); levantamento de cada setor de 
suas necessidades e a convocação da im-
prensa para coletiva expondo os graves 
problemas vividos pelo HUPE.

Servidores defendem mobilização

eendido” pela supressão da quantia, e 
disse que a folha de pagamento já trou-
xe os valores descontados. César ainda 
perguntou se a SRH procurou saber 
a existência de algum respaldo para 
a medida. Sobre isso, o presidente do 
Conselho nada falou.

Crise no hospital
Outra questão bastante levantada 

pela bancada técnico-administrativa e, 
sobretudo pelo conselheiro e chefe da 
Psiquiatria do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (Hupe), Paulo Roberto 
Pavão, foi a crise enfrentada pelo hos-
pital. Pavão ressaltou a necessidade de 
o Hupe entrar na pauta do Conselho 
e ressaltou pontos críticos abordados 
na plenária de servidores realizada no 
próprio hospital, um dia antes à sessão 
do Conselho.

A conselheira Rejane Araújo acres-
centou que o hospital não pode reduzir 
o número de atendimentos, pois impli-
caria diminuição de sua arrecadação, 
mas a instituição também não dispõe 
de adequadas condições de higiene 
para tratar seus pacientes devido à 
greve dos trabalhadores terceirizados. 
A servidora explicou que “onde ocor-
rem óbitos e onde estão pacientes em 
isolamento não estão sendo limpos a 
contento. E não tem estrutura de ven-
tilação e ar-condicionado que dê con-
ta”, complementou. Ela disse ainda que 
apesar de o problema da limpeza atin-
gir toda a Uerj, seria necessária uma 
solução mais rápida para o Hupe pelo 
fato de se tratar de um hospital.

Como se os problemas fossem re-
centes, Vieiralves disse que não haveria 
proposição de soluções para a crise do 

hospital durante a sessão do Conselho. 
Apesar de afirmar ser “bom que o hos-
pital faça parte da pauta do Conselho”, 
ele sequer colocou o atual momento da 
instituição em debate para eventuais 
propostas, dada a gravidade da situa-
ção.

Concurso para radiologia
A conselheira Neuza dos Santos so-

licitou esclarecimentos ao presidente 
do Conselho sobre o concurso em voga 
para técnico em radiologia. Com pro-
va prevista para o próximo domingo, o 
edital prevê carga horária de 40h sema-
nais. Neuza lembrou que a Lei Federal 
7.394/85 determina carga horária de 
24h semanais. Vieiralves informou que 
o coordenador geral do Sintuperj, Jorge 
Luís Mattos (Gaúcho), já fizera oficial-
mente tal questionamento, ressaltan-
do, inclusive, o mandado de segurança 
impetrado pelo próprio coordenador 
para cancelar o concurso. Disse ain-
da que na “opinião pessoal” acha que 
Gaúcho tem razão e que encaminhou 
recurso à SRH para ver a possibilidade 
de corrigir a carga horária na posse.

Convocação do Conselho
Uma crítica feita por diversos con-

selheiros ao presidente do Consun, 
mas que não é novidade, foi a falta de 
regularidade na convocação do Conse-
lho Universitário. O conselheiro Hin-
denburgo Pires lembrou que a última 
sessão foi em novembro, no qual nada 
foi discutido, restringindo-se apenas à 
posse dos conselheiros. Já o conselhei-
ro Guilherme Abelha chamou a aten-
ção para a quantidade de temas abor-
dados na sessão, que evidenciam que 
não faltam assuntos a serem debatidos. 

A coordenadora jurídica, Neuza Maria, e o coordenador geral do Sintuperj, 
Antônio Virgínio, compareceram à Procuradoria Geral da Uerj, na última quin-
ta-feira (29/01), para pedir informações  sobre o processo de número E26/007-
4751/2014, que trata do cálculo de adicional de insalubridade sobre o salário base 
do servidor.

O procurador Leonardo Rocha informou que o referido processo encontra-se 
com a procuradora Tatiana aguardando parecer final. E que este retornará para 
as suas mãos para homologação ou não do referido parecer. O procurador pediu 
um prazo de trinta dias para que possa emitir informações mais precisas sobre o 
referido processo. Ao final deste prazo, o Sintuperj estudará as medidas cabíveis na 
defesa dos direitos dos trabalhadores da Uerj, não descartando medidas judiciais. 
O Sintuperj continuará acompanhando o andamento do processo.

Informes: cálculo de insalubridade


