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A luta contra a retirada 
de direitos continua

As centrais sindicais convocam nova greve geral. Página 3

Um grupo expressivo de apo-
sentados e pensionistas, 
organizados pelo Sintufrj, 

integrou a caravana para o ato 
Ocupabrasilia, no dia 24 de maio, 
contra as reformas previdenciária 
e trabalhista, pelo Fora, Temer! e 
por convocação de eleição direta 

para presidente da República, já. 

Sempre presentes!
Todas as terças-feiras, às 10h, na 

sede do Sintufrj, o GT e a Coordena-
ção de Aposentados e Pensionistas se 
reúnem para discutir e encaminhar 
suas questões específicas, organizar 

a participação nas lutas gerais da ca-
tegoria, atualizar a agenda sociocul-
tural (encontros de confraterniza-
ção, viagens, visitas a companheiros, 
entre outras ações) e participar do 
almoço coletivo. Não fique de fora, 
companheiro e companheira, venha 
fazer parte deste coletivo! 
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AGENDA/EVENTOS

Sintufrj presta contas 
A direção sindical vai pres-

tar contas à categoria do di-
nheiro das contribuições pagas 
pelos sindicalizados em 2015 e 
2016 – quanto entrou no caixa 
da entidade, quanto foi gasto e 
quais foram as despesas e seus 
valores – na atual gestão, que 
está às vésperas de concluir seu 
mandato. 

Depois de realizadas as audi-
ências públicas, ainda ocorrerá 
uma assembleia para tratar do 
tema e aprovar encaminhamen-
tos. Veja o calendário:

Terça-feira, dia 6/6
UFRJ-Macaé – Campus Professor Aloisio Teixeira (Avenida Aluizio da 
Silva Gomes, 50, bairro Granja dos Cavaleiros), das 10h às 13h, nas 
salas 304/305 do bloco B.

Quarta-feira, dia 7/6
Às 10h, na Faculdade Nacional de Direito (FND), na sala 407.
Às 14h, Praia Vermelha, no Ipub. 

Quinta-feira, dia 8/6
Às 10h, no Fundão, na subsede sindical no HU.

Audiências públicas
Pauta: prestação de contas do mandato e encaminhamentos.

Data: dia 20 de junho, terça-feira.
 
Horário: às 9h.

Local: auditório Bezão, que fica no bloco B, em frente à Praça da 
Alimentação, no Centro de Ciências da Saúde (CCS).

Assembleia geral estatutária

Atividades político-culturais em maio
Maio foi um mês agitado para 

os movimentos sindical e sociais 
país afora. Servidores públicos e a 
classe trabalhadora em geral foram 
às ruas lutar contra as propostas 
das reformas da Previdência Social 
e trabalhista do governo ilegítimo 
de Michel Temer por várias vezes, e 
no dia 28, realizaram a maior greve 
geral das últimas décadas. 

Os atos e as manifestações têm 
se intensificado em defesa de direi-
tos e pelo Fora, Temer!, e uma nova 
palavra de ordem (Diretas, Já!) foi 
incorporada pelos trabalhadores 
após a divulgação de áudio com-
provando o que todos já sabiam a 

respeito do presidente golpista, que 
responde a inquérito no Supremo 
Tribunal Federal, com base na 
delação premiada do executivo da 
JBS Joesley Batista, por indícios de 
três crimes: corrupção passiva, or-
ganização criminosa e obstrução 
da Justiça. 

A participação dos aposentados 
nessas lutas, sob a liderança do Sin-
tufrj, é expressiva. A última ação, 
que contou com o reforço desses 
companheiros, foi na caravana 
para o ato Ocupabrasilia, no dia 24 
de maio. Confira as fotos do repór-
ter fotográfico da entidade sindical, 
Renan Silva, nesta edição. 

No dia 21 de maio, os aposentados 
participaram do ato contra o fechamento 
da unidade do Abrigo Cristo Redentor no 
bairro de Higienópolis. A instituição aten-
de dezenas de idosos e está sob ameaça de 
fechar suas portas por falta de recursos. 
O estado não se compromete a ajudar os 
internos, que sobrevivem de doações da 
comunidade. 

O coordenador-geral do Sintufrj Fran-
cisco de Assis acompanhou os aposentados 
ao ato organizado pela população local, 
paróquia de Santa Bernadete, familiares de 

Solidariedade ao Abrigo Cristo Redentor
internos e entidades sociais. 

“Não podemos permitir que o Abrigo 
encerre suas atividades, pois é desuma-
no e irracional. Vamos lutar para defen-
der esses idosos, assim como temos en-
frentado o governo ilegítimo de Michel 
Temer, que, com seus aliados corruptos 
e fisiológicos no Congresso Nacional, 
conseguiu aprovar a PEC 55, que conge-
la por 20 anos os investimentos na área 
social, e agora se esforça para aprovar as 
reformas previdenciária e trabalhista”, 
disse o sindicalista durante o ato.      

Em meio ao apertado calendário 
de lutas, os aposentados militantes do 
Sintufrj ainda encontram tempo para 
eventos de lazer. Afinal, ninguém é de 
ferro, e nada melhor para recarregar 
as baterias do que participar de mo-
mentos descontraídos com os compa-
nheiros. Foi o que ocorreu no dia 5 de 
maio, quando o GT e a Coordenação 
de Aposentados e Pensionistas promo-
veram um almoço de confraterniza-
ção no Centro Luiz Gonzaga de Tra-
dições Nordestinas, em São Cristóvão.    

Almoço de confraternização Participação 
em palestra 
em Macaé

ATO em defesa da instituição contou com reforço dos aposentados da UFRJ

DIA de descontração ao sabor da culinária nordestina 

APOSENTADOS caravaneiros do Sintufrj em Brasília  

Foto: Renan Silva
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Ainda durante o mês de maio, a 
coordenadora de Aposentados e Pen-
sionistas do Sintufrj, Maria Passero-
ne, participou de palestra em Macaé 
sobre qualidade de vida, cujo tema 
era “Viver com saúde na terceira 
idade”. Ela estava acompanhada 
dos aposentados Eunice Viana e Ar-
naldo Bandeiras. 
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GREVE GERAL

Centrais preparam calendário
de lutas e nova paralisação

A filósofa e professora Mari-
lena Chauí considera que a crise 
política brasileira apresenta hoje 
dois aspectos muito impressio-
nantes: "O primeiro aspecto é que 
desde o primeiro golpe, antes do 
'golpe no golpe', houve um pro-
cesso de desinstitucionalização da 
República, ou seja, uma disputa 
entre os três Poderes – Executivo, 
Legislativo e Judiciário – pela 
hegemonia do processo, a inca-
pacidade de cada um deles de ser 
o polo hegemônico do processo 
de golpe e o fato de cada um 
interferir nas ações e decisões do 
outro; isto de tal maneira que os 
três pilares da República, os três 
Poderes, com sua autonomia e 
sua esfera própria de atuação, se 
perderam".

A professora explica que, 

Como reflexo da absoluta 
rejeição ao governo Temer e da 
força das ruas, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) do Senado 
aprovou a mudança de regra para 
eleição direta. A emenda determina 
eleições diretas para presidente e 
vice-presidente da República em 
caso de vacância dos cargos nos 
três primeiros anos do mandato. 
Agora, a proposta pode ser votada 
no plenário.

O projeto de emenda à Consti-
tuição (PEC) é do senador Regufe 
(sem partido), do Distrito Federal. 
Na Câmara tramita outra PEC, 

Na segunda-feira, dia 5, as 
centrais sindicais se reunirão, 
em São Paulo, para definir um 
calendário de mobilização até a 
próxima greve geral, que deverá 
ocorrer entre 26 e 30 de junho. 
Os trabalhadores de todas as ca-
tegorias e os servidores públicos 
continuam na luta contra as 
reformas da Previdência Social e 
trabalhista do governo ilegítimo de 
Michel Temer (PMDB), e também 
pelas diretas já. 

“Todas as nossas pautas, 

CCJ do Senado 
aprova eleições 
diretas

Marilena Chauí vê guerra entre mídias na crise
Eliminação de direitos sociais faz parte do processo de retrocesso democrático, segundo afirma

incluindo as reformas, tratam da 
democracia, porque democracia 
pressupõe igualdade de condições, 
e tanto os ataques à aposentadoria 
quanto o roubo dos direitos traba-
lhistas desequilibram as relações 
entre os mais ricos e os mais pobres, 
patrões e trabalhadores. Acredita-
mos que essa ideia está chegando 
à sociedade, e o primeiro passo é 
impedir que o povo seja excluído 
da escolha sobre quem comandará 
o país. Portanto, o primeiro passo é 
Diretas Já!”, apontou o secretário-

a isso, pode-se acrescentar o 
processo de desdemocratização, 
ou seja, a ideia de que todos 
os direitos sociais que haviam 
sido conquistados, e aqueles que 
haviam sido garantidos, iam ser 
eliminados, na medida em que 
se tratava de enxugar o Estado, 
tornar o Estado mais racional, 
ou seja, colocar o Estado direta-
mente a serviço do grande capital, 
como é a proposta neoliberal, e, 
portanto, destruir cada uma das 
conquistas referentes aos direitos 
sociais. "Este é o primeiro aspecto 
da crise: a desinstitucionalização 
da República e a desdemocrati-
zação do país pela retirada dos 
direitos", observa.

Guerra intermídias
Marilena Chauí destaca que, 

somado ao primeiro aspecto, 
agora existe um novo elemento. 
"Há uma nova crise, e essa crise 
ameaça agora o golpe contra o 
Temer [presidente Michel Te-
mer], portanto, ameaça tirá-lo. 
Mas agora não se trata de uma 
disputa entre forças políticas 
diferentes, como no primeiro 
golpe [impeachment da ex-
-presidente Dilma Rousseff]. 
Trata-se de uma luta entre 
mídias. É uma luta que você 
percebe, um conflito que se 
estabeleceu, uma disputa que se 
estabeleceu entre, de um lado, 
a Rede Globo, a revista Veja, 
o jornal O Globo e o jornal 
O Estado de São Paulo; e, do 
outro lado, o jornal a Folha 
de São Paulo e o grupo da TV 
Bandeirantes", explica.

O papel do grupo JBS
Mas qual o fator que de-

sencadeou este confronto? "É 
impossível que a gente saiba 
qual a origem disso, o que é que 
quebrou a unidade da mídia, e 
qual é, nessa quebra da unidade 
da mídia e da disputa para saber 
quem vai realizar o segundo gol-
pe, o papel desse gigantesco fri-
gorífico [JBS], que está instalado 
nos Estados Unidos, espalhado 
por todos os Estados Unidos, que 
tem um poder econômico gigan-
tesco, a ponto deles terem feito a 
delação e viverem tranquilos nos 
Estados Unidos, livres, soltos e 
satisfeitos", analisa a professora, 
ressaltando que "foram eles que 
produziram esse efeito, foram 
eles que introduziram esse racha 
no interior da mídia".

A reflexão da filósofa ultra-
passa o raciocínio imediato. 
"Não é que uma parte da mídia 
defende o Temer e que a outra 
ataca o Temer, isso seria o mais 
óbvio. Não! Qual é a parte da 
mídia que foi beneficiada pelo 
JBS e qual é a que não recebeu 
os benefícios. Este é o ponto, é 
uma questão de dinheiro e de 
lucro, então, estamos numa 
crise gigantesca agora por uma 
disputa nas mídias", conclui a 
filósofa.

As declarações de Marilena 
Chauí foram dadas em entrevista 
à Rádio França Internacional, 
em Paris, onde foi participar do 
seminário “Que direita tomou 
o poder no Brasil?”, da Escola 
de Altos Estudos em Ciências 
Sociais.

-geral da CUT, Sérgio Nobre.

Preliminar
No dia 29 de maio, dirigentes 

das centrais sindicais se reuniram 
para fazer um balanço do ato Ocu-
pabrasilia em 24 de maio, e apon-
taram a necessidade de organizar 
um calendário de lutas conjuntas e 
aprovar uma data para uma outra 
greve geral contra as reformas 
dos golpistas, Fora, Temer! e por 
eleições diretas já para eleger o 
substituto do presidente ilegítimo.

esta de autoria do deputado Miro 
Teixeira (Rede-RJ). Ela também 
altera as regras para a realização 
de diretas.

A diferença é que a emenda de 
Miro determina eleições diretas se 
os cargos vagarem antes de seis 
meses do final do mandato.

Mas o deputado da Rede ainda 
não conseguiu a apreciação de sua 
proposta pela CCJ da Câmara. As 
CCJs são uma espécie de filtro para 
a admissibilidade de propostas 
de alterações constitucionais. Só 
depois é que as propostas chegam 
ao plenário.

Assessoria jurídica entra com 
recurso no Tribunal Regional

O Sintufrj, desde que to-
mou conhecimento em 10 de 
fevereiro deste ano do corte da 
rubrica de 28,86%, que atingi-
ria mais de 10 mil membros da 
categoria, acionou a assessoria 
jurídica, que no mesmo dia 
ajuizou ação contra a UFRJ e 
a União Federal para comba-
ter a arbitrariedade do ato e a 
violação da decisão transitada 
em julgado. 

Na ação ajuizada, o juiz 
entendeu que deveria ouvir 
primeiro a UFRJ e a União, o 
que gerou um primeiro recur-

so do Sintufrj ao Tribunal Re-
gional pela omissão do juiz em 
não conceder a ordem liminar de 
restauração. Todavia, o desem-
bargador que recebeu o recurso 
no Tribunal entendeu que quem 
deveria decidir era o juiz da Vara 
Federal, que proferiu a sentença 
transitada em julgado.  O Sin-
tufrj recorreu dessa decisão, mas 
diante da necessidade urgente da 
restauração, encaminhou nova 
ação para a Vara indicada pelo 
desembargador, que disse ser a 
causa complexa e que deveria 
ouvir a UFRJ.  

O Sintufrj ingressou com 
recursos à juíza, mas ela in-
sistia no entendimento de que 
a UFRJ deveria apresentar sua 
resposta por escrito no proces-
so. A UFRJ finalmente apresen-
tou a resposta, na qual disse 
que foi a União a responsável 
pelo corte, e que lhe caberia 
defender o ato. A juíza inde-
feriu o pedido de ordem limi-
nar de restauração e o Sintufrj 
entrou com novo recurso, que 
está transitando pelo Tribunal, 
para definir qual o desembar-
gador irá julgá-lo.

Nota produzida pelo advogado André Viz 

28,86%

Foto: Renan Silva
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Aposentados aprovam 
Central de Atendimento 
O GT e a Coordenação de 

Aposentados e Pensionis-
tas do Sintufrj aprovaram 

a nova Central de Atendimento de 
Pessoal da UFRJ, instalada no tér-
reo da Reitoria, onde funcionou o 
recadastramento. A visita ao local 
ocorreu no dia 16 de maio. 

A acessibilidade para os apo-
sentados e pensionistas – muitos 
têm dificuldades de locomoção – 
foi facilitada, e o dia e o horário 
de funcionamento ampliados, 
assim como o número de funcio-
nários para o atendimento. 

A central está em funciona-
mento desde 8 de maio, de segun-
da a quinta-feira, das 9h às 16h, e 
atende todos os trabalhadores da 
universidade.  

O local conta com ar condi-
cionado, e os servidores dispõem 
de um computador para acesso 
à internet, o que foi considerado 
muito bom, pois nem todos os 
aposentados e pensionistas têm 
o equipamento em casa e/ou são 
familiarizados com informática.  

PR-4 atendeu 
à reivindicação
O novo endereço da central 

e as melhorias implantadas pela 
Divisão de Aposentados ocorre-
ram em atendimento à reivindi-
cação do GT e da Coordenação 
de Aposentados e Pensionistas do 
Sintufrj. 

Em abril, os aposentados 
entregaram documento reivindi-
cando providências ao pró-reitor 
de Pessoal, Agnaldo Fernandes, 
pois estavam com dificuldades 
de acessibilidade ao local onde a 
central funcionava anteriormen-
te, no Centro de Tecnologia (CT), 
que também não tinha boa infra-
estrutura, como ar condicionado. 
Além disso, os aposentados recla-
mavam do horário e dos dias de 
atendimento, como também da 
falta de funcionários suficientes 
para atender à demanda.

O assessor do gabinete da Pró-
-Reitoria de Pessoal, Fernando 
Pimentel, explicou que, em con-
sequência do incêndio de parte 
do prédio da Reitoria, em 2016, 
foi necessário transferir para ou-
tros prédios os setores da PR-4, o 
que, segundo ele, não foi benéfico 
para os funcionários, assim como 
para quem necessita dos serviços. 
Dessa forma, a nova central veio 
suprir a demanda do serviço de 
pessoal e contemplar os aposen-
tados e pensionistas.  

“O setor não é exclusivo dos 

aposentados, mas temos tido 
como principal demanda o aten-
dimento a esse segmento. Em 
média, por dia, 60 pessoas procu-
ram a central. O tempo de espera 
diminuiu e, com a prorrogação 
do horário, a equipe trabalha 
com mais tranquilidade. Pelo 
menos são agora oito pessoas no 
setor, e dispomos de um com-
putador para acesso a e-mail à 
disposição dos aposentados, caso 
não tenham o equipamento em 
casa”, disse Pimentel. Ele acres-
centa que está nos planos esten-
der o atendimento até sexta-feira. 

Aprovação
Os aposentados ficaram sa-

tisfeitos com a central – o local 
também disponibiliza banheiros, 
que estão localizados no corredor 
das salas de aula, atrás do jardim 
–, mas houve cobrança em rela-
ção a alguns pontos das reivindi-
cações.

“Minha avaliação é que fo-
ram atendidas em parte nossas 
reivindicações. Solicitamos o 
acesso ao nosso contracheque, 
e o assessor respondeu que a 
responsabilidade é do governo. 
Não tivemos o retorno oficial do 
pró-reitor de Pessoal, isto é, por 
escrito. Também a planilha de 
atualização do cadastro dos apo-
sentados não foi entregue. Mas 
fomos contemplados com a mu-

dança do local de atendimento e 
a ampliação do horário, e fiquei 
satisfeita com a disponibilidade 
do computador, pois temos cole-
gas que não têm acesso à inter-
net. Outro ponto positivo foi a 
acessibilidade, pois tem pessoas 
em cadeiras de rodas. A central 
não atende só aposentados, mas 
o foco principal é esse segmento”, 
enumerou Helena Vicente.

“Houve um grande avanço 
para a melhoria do atendimento, 
facilitando o acesso dos aposenta-
dos que precisam ser orientados. 
Tivemos dificuldades pelas inter-
corrências que ocorreram com os 

e-mails incorretos e com a atua-
lização do sistema. O local ante-
rior fazia com que o aposentado 
andasse muito, tinha pouco es-
paço, cadeiras insuficientes e não 
tinha ar condicionado. Com essa 
mudança melhoraram muito as 
condições para o aposentado. Es-
tou satisfeito”, declarou Nelson 
Marins.

Maria Luiza Lemos inau-
gurou o computador. “Fui com 
uma colega logo que começou 
a funcionar. Fomos muito bem 
tratadas e recepcionadas com 
delicadeza. O atendimento levou 
menos de 10 minutos. Aproveitei 

e acessei meu e-mail no compu-
tador que colocaram à nossa dis-
posição. Marcaram dia 18 para 
nós retornarmos”, atestou Maria 
Luiza.

“Já conhecia o local, pois era 
onde funcionava o recadastra-
mento dos aposentados. As novas 
instalações estão melhores, bem 
localizadas, com ar condiciona-
do, mais funcionários e com fa-
cilidade de acesso para quem tem 
deficiência de locomoção. Foi óti-
ma a ampliação do horário. Tem 
gente que mora longe e acaba 
perdendo a viagem. Isso foi mui-
to bom!”, elogiou Elza Bastos.

APOSENTADOS e pensionistas foram em grupo checar o novo local de funcionamento da Central de Atendimento

EUNICE, Helena, Odete, Nelson, Gercino, Agnaldo Fernandes, Passerone e Claudete

Fotos: Renan Silva
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