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#PROFESSORES
VACINADOS
CONTRA O ÓDIO
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esde que a pandemia nos
obrigou a renunciar às atividades presenciais, o Jornal
da AdUFRJ se tornou um
dos poucos canais que nos
conecta com regularidade
ao conjunto da universidade. Nesses 15 meses de distanciamento social, fomos
privados de nossos hábitos
de convivência. Os encontros fortuitos nos
corredores — nas filas de restaurantes e
traillers, aquela conversa rápida entre uma
aula e outra, nas bancas presenciais —, os
inúmeros eventos em que podíamos conversar e nos inteirar do que ocorria para além
do que nossos olhos testemunhavam, esses
se perderam completamente. Embora a
rotina de trabalho permaneça com suas exigências, empobrecemos nossa experiência e
encolhemos as possibilidades de trocas e de
afetos. A nossa UFRJ, tantas vezes comparada a um arquipélago, cristalizou ainda mais
as distâncias que sempre existiram.
Além disso, mesmo com todo o esforço
de trazer temas de interesse geral e de divulgar pesquisas e debates relevantes, em
muitas edições fomos obrigados a manter
praticamente um único tema central: como
responder aos ataques que temos sofrido do
governo federal que jogou uma granada no
bolso do servidor público e tratou com escárnio e desrespeito aqueles que produzem
conhecimento, ciência e arte no Brasil. Fruto
de uma poderosa resistência, ainda que difusa e pouco organizada, chegamos a uma
semana onde finalmente movimentaram-se
as peças do nosso tabuleiro. No dia 16 foi
possível completar a vacinação da primeira
dose de todos os trabalhadores da educação superior no Rio de Janeiro (atenção,
com repescagem no dia 23 para quem não
conseguiu se vacinar). Ainda não estamos
imunizados, nem podemos pensar em abandonar as máscaras e todos os cuidados, mas
desponta no horizonte a possibilidade de
termos ainda este ano a vacinação também
de todos os estudantes e com isso aumentam
nossas responsabilidades.

Daqui para frente, teremos que nos debruçar com mais atenção sobre os planos
de retorno ao trabalho, gradual, seguro e
respeitando todas as orientações técnicas e
científicas. A pressão é grande, mas isso não
pode resultar num retorno açodado e desorganizado. Entretanto, essa discussão é tarefa
para a próxima semana. No momento, o que
queremos mesmo é celebrar essa imensa
conquista da Ciência, que nos trouxe, em
tempo recorde, várias possibilidades de
vacinas, e a sobrevivência, em meio ao caos,
de uma campanha nacional de vacinação,
graças ao SUS e sua capilaridade na sociedade brasileira. O que seria ação corriqueira
e velha conhecida nossa — uma campanha
nacional de vacinação — se transformou
em gesto de luta e resistência. Isso porque
não estamos lidando com um governo negligente e pouco eficaz. Os depoimentos na
CPI da Covid vão comprovando o que todos
sabemos há algum tempo: trata-se de uma
escolha deliberada de boicote à vacina, ao
distanciamento social e ao uso de máscaras.
Negacionismo e necropolítica: dois termos
que entraram para o nosso vocabulário de
forma avassaladora.
Por tudo isso, quisemos fazer desta edição
um momento de encontro. Que possamos
nos ver, estarmos juntos de algum modo. E
que a vacina do braço se converta em solidariedade e participação na luta por comida no
prato de toda a gente. E é também por tudo
isso que o 19 de junho é um dia muito especial. Desde 14 de maio, reiniciamos a ida às
ruas. Mesmo com muitos cuidados, poucos
de nós se aventuraram a participar do ato no
IFCS em defesa da UFRJ, junto com os estudantes e funcionários. Ainda tontos de tanta
vida, experimentamos os primeiros passos.
No dia 29, éramos já em maior número, com
mais esperança, e o passo mais seguro. Que
tenhamos a força necessária para começarmos a virar esse jogo. Estar na manifestação
é uma escolha difícil e arriscada para muitos
de nós, e por isso ir ou não ir é uma questão
menor. Desde o dia 16 de março de 2020
estamos aprendendo a lutar nas redes e nas
janelas. O essencial é que estejamos juntos,
do jeito que for melhor para cada um: #ForaBolsonaro #EmDefesadaUFRJ
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sta edição do Jornal da
AdUFRJ abre espaço à
profusão de sentimentos
que invade cada brasileiro
no momento de se vacinar
contra a covid-19. Ela está
estampada em cada um
dos 89 rostos de docentes
da UFRJ que enviaram
suas fotos para compor
a nossa capa, respondendo ao convite que
fizemos na edição passada. Há sorrisos largos, olhos fechados de emoção, expressões de
agradecimento ao Sistema Único de Saúde,
gestos indignados contra o governo Bolsonaro, que desdenhou das vacinas — e elas
poderiam ter evitado milhares e milhares
de mortes.
São sentimentos que nos emocionam e nos
encorajam. Já contamos quase meio milhão
de vidas perdidas para a doença negligenciada pelo genocida que ocupa o Palácio do
Planalto. As ações e omissões do governo
federal no combate à pandemia estão sendo
desnudadas pela CPI do Senado Federal
e são elas também a mola propulsora dos
atos de rua que começam a crescer em todo
o país. Assim como nos protestos de 29 de
maio, as mobilizações do dia 19 de junho
zelam pelos protocolos de segurança sanitária, com uso de máscaras e álcool em gel,
além do distanciamento social. Há o medo,
sim. Mas há, cada vez mais, indignação e
coragem.
A equipe de Comunicação da AdUFRJ
agradece a colaboração de todos os que enviaram fotos sendo vacinados e integram o
mosaico de emoções desta edição. As fotos
estão dispostas em ordem alfabética nas

próximas páginas. Alguns docentes fizeram
questão de mandar, junto com a foto, uma
mensagem. Andrea Claudia Freitas Ferreira,
do campus Duque de Caxias, por exemplo,
escreveu: “Gostaria de parabenizar a equipe
pela iniciativa que certamente vai nos unir
em torno da ideia de incentivar a vacinação
e os cuidados com a saúde, em especial em
relação à covid-19. Em alguns momentos, a
desinformação é tanta que nos desanima,
então essa será uma ótima forma de reavivar
a esperança e reforçar a importância do professor para levar o conhecimento, não só aos
seus alunos, mas a todos que nos cercam”.
Já Cristina Riche, ouvidora-geral da UFRJ,
saudou os profissionais de saúde que atuam
no enfrentamento da pandemia: “Quando
cheguei, percebi que o nome da enfermeira
era Samara, o que me fez lembrar da minha
saudosa amiga Samira Mesquita, companheira de longa data na Faculdade de Letras.
Essa profissional de saúde me fez pensar
em todos que estão trabalhando na linha
de frente da pandemia. São pessoas que trabalham em prol do próximo e representam
esperança. Minha gratidão. E que a vacina
possa chegar a todos os brasileiros o mais
rápido possível!”, escreveu ela. Sim, Cristina,
vacina já e para todos!
De Paulo Roberto Tonani do Patrocínio, da
Faculdade de Letras, recebemos um pedido:
“Ficarei muito feliz se as minhas fotografias
forem utilizadas no painel da vacinação
contra o negacionismo”. Pedido atendido,
professor! E de Kátia Mello, da Escola de
Serviço Social, pegamos emprestado o título
desta matéria, que celebra a Ciência e simboliza o que une todos os verdadeiros brasileiros de bem: “Iniciativa importante. Segue
minha foto. Pela vacina, por amor à vida”.
É por ela que vale a pena lutar.

ASSEMBLEIA GERAL (VIRTUAL)
TERÇA-FEIRA, 22 DE JUNHO – 10H30
Convocamos Assembleia Geral virtual da AdUFRJ-SSind para o dia 22 de junho de 2021
(terça-feira), de 10h30 às 12h30, a ser realizada virtualmente através da plataforma Zoom.
PAUTA:
1.Eleição de delegado e 2 observadores para o 12º Conad Extraordinário
ROTEIRO:
10h30: primeira convocação com quórum mínimo de docentes
11h: início da AG com qualquer número de docentes
11h às 12h: avaliação da conjuntura e indicação de delegado e observadores
12h: votação
12h30: apuração
Enviaremos as orientações para a realização da assembleia posteriormente.

3

4

SEXTA-FEIRA, 18.6.2021

JORNALDAADUFRJ

SEXTA-FEIRA, 18.6.2021

JORNALDAADUFRJ

5

O
Ã
Ç
A
C
U
D
E
A
E
Z
I
R
VALO

UFRJ FICA, BOLSONARO SAI

Antônio Solé

Denise
Pires
de Carvalho
Alexandre
Cardoso
Reitora da UFRJ

Andrea Claudia Freitas Ferreira

Anélia Montechiari Pietrani

Angela Santi

Antonio José Ledo

Alexandre Leiras

Beatriz Rezende

Ana Lúcia Cunha Fernandes

Ana Claudia Diogo Tavares

Aloisio da Costa

Ana Luiza de Oliveira Carvalho
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❤UNIVERSIDADE PÚBLICA
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VACINA NO BRAÇO E
COMIDA NO PRATO

Claudia Rocha Mourthé

Denise Pires de Carvalho
Bruno
de Paula
ReitoraSouza
da UFRJ

Bruno Soares da Costa

Christine Ruta
Claudia Mermelstein

Carlos Frederico Leão Rocha

Carolina Noury

Celina Miraglia Herrera

Cristina Tranjan

Cássia Turci

Claudia De Alencar Santos Lage

Cristiana Fernandes

Cristina Riche

Daniel de Augustinis

Daniela Alves Minuzzo
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Felipe Rosa
Denise Pires de Carvalho

Fernanda Cerqueira Vasconcellos

Fernando Duda

Flavia Alves Gomes

Flávio Martins

Gustavo Camargo

Hélio de Mattos Alves

Deia Maria Ferreira

Esther Dweck

Elizabeth Motta Jacob

Isabel Travancas

Ethel Rocha

Eleonora Ziller

Fabio Souza Toniolo

Ildeu de Castro Moreira
Jacqueline Leta
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OBRIGADO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE!

João Torres

José Miguel Bendrao Saldanha

Ligia Bahia

Luciana Marins Nogueira

Luciana Boiteux

Denise Pires de Carvalho
Reitora da UFRJ
Josué Medeiros

Julia Ávila Franzoni

Luciano Prado da Silva

Luiz Eurico Nasciutti

Juliany Rodrigues

Karla Santa Cruz Coelho

Kátia Mello

Larissa Cardoso Feres Elias

Marcelo
Macedo
Corrêa
e Castro
Marcelo
Macedo
Corrêa
e Castro

Luzineide Tinoco

Márcio Tavares D’Amaral

Luiz Davidovich
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NÃO TIRE A MÁSCARA, TIRE O BOLSONARO
Nelson Maculan

Denise Pires de Carvalho
Maria Cordeiro
Reitora
da UFRJ

Denise Pires de Carvalho
Murilo
ReitoraRangel
da UFRJ

Maria Lúcia Werneck

Roberto Leher

Maria Norma de Menezes

Paulo Maia

Mariana Trotta

Ricardo Medronho

Maria Paula

Marta Castilho

Miguel Quartin

Pierre Ohayon

Roberto de Freitas Jr

Rodrigo Bitzer

Rodrigo Pires do Nascimento
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Rossana Odette Mattos Polly

Sulamita Inácio Freire

Samuel Araújo

Silvana Allodi

Silvina Fernández

Silvia Regina de Oliveira Cavalcante

Tatiana Roque

Denise Pires de Carvalho
Reitora da UFRJ

Thaddeus Gregory Blanchette

Vinicios Ribeiro

Walter Suemitsu

Yraima Moura Lopes Cordeiro
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