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Segundo turno da eleição sindical

Aposentados
Você tem um encontro marcado com as urnas da sua categoria

nos dias 12, 13 e 14 de setembro. Páginas 2, 3, 5 e 7

14 de setembro
Dia Nacional de paralisação nas Ifes contra a reforma da Previdência e o pacote de Temer contra o funcionalismo. Página 4
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DOIS PONTOS

Informes sobre ações coletivas
Atendendo à solicita-

ção da Direção do SINTU-
FRJ,  a Assessoria Jurídica 
da entidade, sem adentrar 
ao debate sobre o conteúdo 
de comentários acerca da 
atuação e estratégia,  rea-
firmando seu compromisso 
com os membros da catego-
ria para defesa e manuten-
ção das conquistas obtidas 
ao longo dos últimos 23 
anos,  vem esclarecer o se-
guinte:

 
3,17% – A dire tor ia  do 

Sintufr j  consul tou a  asses-
sor ia  jur ídica acerca de  in-
formações  c irculadas  atra-
vés  de  redes  sociais  sobre  a 
exis tência  de  valores  dis-
poníveis  para saques  re fe-
rentes  ao pass ivo de  3 ,17%. 
Nas  not íc ias  desencontra-
das  foram visual izados ,  in-
clusive ,  a  imagem de uma 
te la  do Portal  de  Serviços 
do Servidor  que acusaria 
o  regis t ro  de  um pass ivo e 
um apontamento de  paga-
mento encerrado em 2007 

por  alvará/precatór io .  Na 
verdade,  a  informação dis-
ponibi l izada ao servidor  é 
precária  e  induz o  servidor 
a  erro  notadamente  nes tes 
momentos  de  cr i se .   Ass im, 
é  necessár io  esc larecer  que 
todos  os  serv idores ,  apo-
sentados  e  pensionis tas  que 
part ic ipam da ação cole t i -
va do SINTUFRJ,  bem como 
todos  aqueles  que optaram 
pelo  ajuizamento de  de-
manda individual izada de 
cumprimento de  sentença, 
somente  receberão valo-
res  decorrentes  de  pass ivo 
através  de  Precatór ios  ou 
Requis ição de  Pequeno Va-
lor,  o  único mecanismo es-
tabelecido na Const i tuição 
para pagamento de  dív i-
das  judiciais .  O SINTUFRJ, 
a través  de  seu departamen-
to  de  ges tão de  processos , 
vem comunicando os  be-
nef ic iár ios  de  ações  indi-
v idual izadas  de  3 ,17% que 
já  t iveram l iberados  os  res-
pect ivos  pagamentos ,  sen-
do es tas  pessoas  or ientadas 

acerca das  providências 
para levantamento.  Sendo 
importante  a  manuten-
ção de  cadastro  atual izado 
junto ao SINTUFRJ.

 
Plano Verão  – A  UFRJ , 

por  decisão de  sua Rei to-
r ia ,  a tendendo à demanda 
do SINTUFRJ,  no exercíc io 
pleno da Autonomia Uni-
vers i tár ia  es tabelecida no 
ar t igo 207 da Const i tuição 
Federal ,  reconheceu,  em 
agosto  de  1994,  dire i to  da 
categoria  es tabelecido em 
Súmula do Tribunal  Supe-
r ior  do Trabalho.  Ao longo 
dos  anos ,  o  Governo Fede-
ral  promoveu diversas  in-
ves t idas  para a  sua supres-
são,  sendo que por  úl t imo 
se  teve  a  not íc ia  da abertu-
ra de  procedimentos  admi-
nis trat ivos  individuais  em 
face  dos  benef ic iár ios  para 
garant ia  do devido proces-
so  legal ,  contradi tór io  e 
ampla defesa,  com vis tas 
à  discussão sobre  sua re-
gularidade.  Recentemente , 

são ouvidas  novas  not íc ias 
advindas  da adminis tra-
ção da Univers idade acerca 
de  mais  uma tentat iva de 
agressão a  um dire i to  que 
já  se  tem por  consol idado 
no patr imônio jurídico dos 
t rabalhadores  da UFRJ ,  es-
tando a assessor ia  jur ídica 
do SINTUFRJ atenta aos 
acontecimentos ,  monito-
rando o desenvolvimento 
des ta  nova inves t ida,  e  v i -
gi lante  para adotar  as  me-
didas  que v issem impedir 
mais  es ta  arbi t rar iedade.

28,86% – O ato  arbi t rá-
r io  e  i legal  cometido pelo 
Secretár io  de  Gestão de 
Pessoas  do Planejamento 
vem sendo combatido des-
de  o  dia  em que a  ent ida-
de tomou conhecimento da 
ameaça de  cor te .  A  ação do 
SINTUFRJ,  d i ferentemente 
de  outras  tantas  no país , 
a lém de ser  cole t iva ,  t ran-
s i tou em julgado com a 
manutenção do pagamento 
integral  do valor  do reajus-

te ,  sem qualquer  compen-
sação.  O Governo Federal 
nunca acei tou o  resul tado 
e  agora na “gestão Temer” 
considerando as  c i f ras  in-
cidentes  sobre  a  folha de 
pagamento da UFRJ  imple-
mentou de  forma abusiva e 
i legal  es te  cor te ,  que fere 
o  dire i to  dos  benef ic iár ios 
da ação,  que v inha sendo 
pago de  forma correta  e  de 
acordo com a jurisprudên-
cia  do Superior  Tribunal 
de  Jus t iça .  O SINTUFRJ ao 
longo dos  úl t imos 5  meses , 
então,  promoveu inic ia-
t ivas  judiciais  v i sando à 
res tauração do pagamento, 
pendente  de  apreciação ju-
dic ial .  Tais  pedidos  não t i -
veram decisões  profer idas , 
em que pese  a  constante 
intervenção da assessor ia 
nos  respect ivos  gabinetes 
de  juízes  e  desembargado-
res ,  e  qualquer  novidade 
será imediatamente  divul-
gada para a  categoria .

André Viz Advogado

Viva a Democracia! 
Valeu, companheiros!

A direção do Sintufrj saúda a todos os 3.942 eleitores que comparece-
ram às urnas para votar e escolher a próxima diretoria, em especial os 
aposentados que se deslocaram da sua residência para participar desta 
grande festa da democracia e mais importante evento da nossa entidade. 

A participação da categoria nos orgulha enquanto direção, pois, 
numa conjuntura de retirada de direitos dos trabalhadores e de ataques 
aos movimentos sociais, em particular aos sindicatos, tínhamos preocu-
pação com o esvaziamento do quórum eleitoral. Mas, muito pelo con-
trário, foi maior do que nas eleições anteriores.

Toda a categoria espera contar com a participação de vocês, compa-
nheiros aposentados, nesta última etapa da eleição para a direção da 
nossa entidade de classe. Portanto, dias 12, 13 e 14 de setembro vamos 
nos encontrar novamente nas urnas.

Mesmo quem não votou no primeiro turno da eleição sindical tem 
seu direito de votar no segundo turno garantido. Esperamos por vocês, 
companheiros!

Diretoria em exercício 
do Sintufrj

O setor de Convênios do Sintufrj recomenda aos 
que pagam seus benefícios com boleto e costumam 
imprimir suas vias em estabelecimentos comerciais 
que verifiquem se a numeração do código de barras 
do documento impresso corresponde à imagem origi-
nal enviada por e-mail pelo Sindicato.  

O Sintufrj identificou que um boleto impresso em 
lan house estava com a numeração do código de bar-
ras diferente. Ou seja, o documento pago pelo traba-
lhador não foi o do Banco do Brasil utilizado pelo 
Sintufrj, mas de outro banco.   

Dicas da TIC – A pedido do setor de Convênios 
do Sintufrj, a Divisão de Segurança da Informação 
e Governança da Superintendência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da UFRJ (SegTIC) prepa-
rou um pequeno painel com orientações acerca dos 
boletos emitidos pelo Sintufrj (e que servem para 
qualquer boleto). Acesse o site do Sintufrj e entre no 
link “Impressão de boletos” para se informar corre-
tamente:

http://www.sintufrj .org.br/cpd/bd/boletos_legiti-
mos.pdf. 

Atenção com 
a numeração 
dos boletos! 
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ELEIÇÃO SINTUFRJ

Nos dias 12, 13 e 14 de se-
tembro, os trabalhadores sindi-
calizados ao Sintufrj, incluindo 
os aposentados, têm novamente 
encontro marcado com as urnas: 
é o segundo turno da eleição para 
a direção da entidade de classe. 

Os locais de votação serão os 
mesmos, assim como os horários de 
início e encerramento da votação. 

Você é imprescindível nesta 
eleição!

Mesmo quem não votou no 
primeiro turno da eleição pode 

Segundo turno dias 
12, 13 e 14 de setembro

Em clima de harmonia, fo-
ram apurados os votos do 
primeiro turno da eleição, 

ocorrida nos dias 15, 16 e 17 de 
agosto. A disputa, acirrada entre 

as três chapas concorrentes, mo-
bilizou 3.913 sindicalizados a 
irem às urnas, totalizando 3.710 
votos válidos. 

A contagem dos votos começou 

às 23h56 de quinta-feira, dia 17, úl-
timo dia de votação, e terminou às 
4h34 de sexta-feira, dia 18. O local foi 
o auditório do Centro Cultural Horá-
rio Macedo (CCMN), no Fundão. 

Dezenas de técnicos-administrativos 
em educação, representantes da CUT 
nacional e da Fasubra acompanha-
ram a apuração até o final. 

Os trabalhos foram coordena-

Duas chapas disputam os votos dos sindicalizados nesta última etapa da eleição sindical: a Chapa 2 – 
Ressignificar: Nenhum Direito a Menos e a Chapa 3 – Unidade na Luta: O Sindicato Somos Nós.  

Conselho Fiscal
No primeiro turno, além 

dos votos nas chapas para a 
direção sindical, os sindica-
lizados também escolheram 
entre os candidatos apresen-
tados, quem desejaria que 
compusesse o Conselho Fiscal 
(instância da categoria que 
fiscaliza as contas da entida-
de de classe a cada final de 
exercício). 

O Conselho Fiscal é compos-
to de cinco membros titulares e 

dos pela Comissão Eleitoral, com-
posta por representantes das três 
chapas concorrentes, e envolveram 
fiscais e escrutinadores, distribuídos 
por oito mesas apuradoras. 

Chapa 1 – Frente de Oposição: Pra Mudar o Sintufrj: 828 votos (23,3181%).
Chapa 2 – Ressignificar: Nenhum Direito a Menos: 1.463 votos (39,4340%).
Chapa 3 – Unidade na Luta: O Sindicato Somos Nós: 1.419 votos (38,2480%). 
Votos brancos: 34. Votos nulos: 169. Total: 203.
Total geral de votos: 3.913.
Total de votos válidos: 3.710.

cinco suplentes e a composição é 
proporcional. Apenas as chapas 2 
e 3 inscreveram candidatos. 

Resultado
Votaram para o Conselho 

Fiscal 3.888 sindicalizados, 
num total de 3.413 votos vá-
lidos. A chapa 2 obteve 1.849 
votos (54,1752%) e a chapa 
3, 1.564 votos (49,8248%).

Votos brancos: 232. Votos nu-
los: 243. Total: 457 votos.

Resultado da eleição 
para a direção sindical
Três chapas disputaram a preferência da categoria no primeiro turno das 
eleições para a direção do Sintufrj, e o resultado nas urnas foi o seguinte:

Categoria volta às urnas 
participar do segundo turno. Os 
aposentados podem votar em 
qualquer urna, mas uma urna 
somente para os aposentados 
estará à disposição dos compa-
nheiros no Espaço Cultural do 
Sintufrj (no Fundão, ao lado da 
sede da entidade), das 9h às 17h. 

Toda a categoria espera contar 
com a participação dos aposenta-
dos no pleito, pois o Sintufrj é a 
nossa trincheira de luta em defesa 
dos nossos direitos e por mais con-
quistas econômicas e sociais.   

Fotos: Renan Silva

SINDICALIZADOS votando no primeiro turno da eleição do Sintufrj

APURAÇÃO dos votos do primeiro turno, no auditório do Centro Cultural Horácio Macedo (CCMN)
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CATEGORIA EM LUTA!

intenção das elites domi-
nantes com o golpe que 
levou Michel Temer à pre-

sidência da República era inten-
sificar, como jamais havia ocor-
rido, o processo de roubalheira 
do Estado brasileiro. E o preço 
da crise – já sabíamos também – 
seria jogado nas costas dos servi-
dores, para justificar a destruição 
dos serviços públicos e a retirada 
de todos os direitos trabalhistas 
da classe trabalhadora em geral. 

O resultado foi a aprovação, 
pelos apoiadores do golpe, no 
Congresso Nacional, de emenda 
constitucional que congelou os 
gastos com os serviços públicos 
por 20 anos; o brutal corte orça-
mentário na educação, que está 
inviabilizando o funcionamento 
das instituições federais de ensi-
no superior (Ifes) e provocando 
centenas de demissões em uni-
versidades e institutos; a reforma 
trabalhista que desconfigurou 
a CLT e colocou o “negociado” 
acima do legislado; a nova legis-
lação que libera a terceirização; e 
a reforma da Previdência em tra-
mitação na Câmara e no Senado.

 
Rapinagem do Estado
A negociata feita em torno da 

manutenção do mandato de Te-
mer consumiu recursos públicos, 
por isso a retirada de direitos dos 
servidores e dos trabalhadores da 
iniciativa privada aumenta a cada 
dia. O déficit anunciado de R$ 150 
bilhões de reais resulta de uma 
sangria absurda pelos pagamentos 
trilionários dos serviços da dívida 
pública, comprometendo nossas 
vidas e das gerações futuras. 

A manutenção de Temer na 
presidência, a reforma política –  

Paralisação nacional 
dia 14 de setembro
Contra a reforma da Previdência e o pacote 
de Temer contra o funcionalismo público

que afastará ainda mais o povo 
dos legisladores, em vias de ser 
votada pelo Congresso Nacional 
– e a intenção das elites de sus-
pender a eleição presidencial de 
2018 demonstram a profundida-

de do golpe e o papel das insti-
tuições num regime pseudode-
mocrático, como o que vivemos 
agora. O objetivo dessa mano-
bra é garantir a aprovação das 
reformas que ainda não foram 

votadas, como a da Previdência 
Social, sem expor ao julgamento 
público os políticos traidores dos 
brasileiros e da Nação. 

Enquanto isso, a agenda de 
votações no Congresso é reto-

1 - A primeira, pautada no PDV (Plano de Demissão Voluntária), 
na redução da jornada com redução salarial e no incentivo ao afas-
tamento de servidores. 

2 - A segunda, alicerçada no descumprimento de acordos firmados 
em 2015, no cancelamento de reajustes, no corte/bloqueio de con-
cursos e na extinção de 60 mil vagas e na extinção de cargos, com o 
propósito de terceirizar parcela ampla da nossa categoria.

3 - Na terceira, ao mesmo em que efetivamente reduz salários ao 
aumentar o desconto previdenciário dos servidores de 11% para 
14%, o governo estuda a redução dos valores dos benefícios (ali-
mentação, auxílio pré-escolar e auxílio-saúde).
 
4 - A quarta, objetiva ampliar as condições para demissões de servi-
dores públicos (coerente com o projeto de terceirização e com o pro-
cesso de criminalização de dirigentes das lutas), através de projetos 
de lei que tramitam no Congresso, como o PLS 116/2017. 

5 - A quinta, trabalha a destruição das carreiras no serviço público, 
incluindo as carreiras consideradas estratégicas e de Estado, num 
processo de reforma do Estado muito mais grave do que vivencia-
mos em 1998, com FHC e Luis Carlos Bresser Pereira (na época, 
ministro da Administração Federal e Reforma do Estado). 

mada, as privatizações (como 
as da Eletrobras, aeroportos, 
rodovias, Casa da Moeda e pré-
-sal) são aceleradas e a redu-
ção do Estado anda a passos 
largos.

Estas são as cinco medidas do 
governo que atingem duramente 
os servidores públicos:    

Várias ações estão sendo ar-
ticuladas pela Fasubra e pelos 
sindicatos da base da Federação 
para  pressionar os deputados da 
base governista a se posicionarem 
contra o pacote de Temer. O movi-
mento em defesa dos nossos direi-

Temer está de olho 
no nosso PCCTAE    

Embora a medida provisória 
que trata do fim da estrutura 
do Plano de Carreira dos Car-
gos Técnico-Administrativos em 
Educação (PCCTAE) ainda não 
tenha sido encaminhada, em di-
versas conversas da Fasubra com 
dirigentes de instituições de en-
sino ficam nítidas a intenção do 
governo de incluir os técnicos-
-administrativos em educação 
no rol de criação de carreiras 
com vencimentos mais baixos, a 
maior dificuldade para progres-

são por mérito e a desconstrução 
dos incentivos que valorizam a 
qualificação é a capacitação dos 
trabalhadores. 

Isso é ferir de morte a carreira 
que, durante anos e muitas greves, 
fomos construindo, o que refletirá 
no processo de terceirização e de 
desmonte da educação superior 
pública, gratuita e de qualidade. 
Não por acaso, o governo acelera 
as audiências públicas para insti-
tuir a cobrança de mensalidades 
nas Ifes. É luta, companheiros!

Paralisação com ato 
tos cresce entre outras categorias 
do serviço público federal. Por isso, 
no dia 14 de setembro os trabalha-
dores das Ifes têm que ir às ruas 
denunciar à população o desmon-
te da educação pública superior e 
do serviço público em geral. 

14 DE SETEMBRO: É DIA DE PARALISAÇÃO NACIONAL NAS IFES!

Fotos: Renan Silva

A
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O SINDICATO SOMOS NÓS! - ELEIÇÕES DE 12 A 14 DE SETEMBRO

ENCARTE�25-08-2017

!NANA !

Foram 1419 votos de confiança, correspondendo à 38,24% dos votos válidos

De quem é a culpa da perda dos 28,86%?

De fato, votaram em nossa

gestão os que reconheceram o

esforço da atual gestão, com mais

de 50 assembleias, Congresso do

Sintufrj, duas poderosas greves

(2015 por reajuste salarial e

2016 contra a PEC55), eleição de

delegados sindicais de base,

duplicação do espaço saúde,

ampliação dos serviços jurıd́icos

para todo o estado, diversificação

dos cursos de capacitação,

realização do vitorioso PBase,

mobilização pela garantia dos

28,86% (seis meses de mobiliza-

ções e enfretamentos jurıd́icos),

defesa dos hospitais universitári-

os (exigindo mais concursos e

verbas), estabilização e transpa-

rência das contas do sindicato e

autonomia frente a Governos e

Reitoria.

Nossas propostas de campa-

nha também tiveram adesão,

como cursos de capacitação e

qualificação de nıv́el superior,

lutar pela reserva de vagas na

graduação e pós da UFRJ, exigir

instalação da CISSP e CIS, fortale-

cer GT-Mulher, ampliar a atuação

da assessoria para laudos de

insalubridade etc.

Também ouvimos crıt́icas e

sugestões importantes dos

colegas da categoria, neste um

mês de campanha e nos dias da

votação, e já assimilamos todas

incluindo-as em nossas propos-

tas, pois o sindicato somos todos

nós. Temos tal condição não só

por sermos a chapa mais diversi-

ficada deste processo, vencendo

em maior quantidade de urnas,

mas também por combinar o

trabalho de companheiros mais

antigos e jovens ingressos na

categoria.

Agora é o momento de

reforçar a unidade e se manter na

luta em defesa de nossos direitos.

E�hora de demonstrar ao gover-

no Temer que a UFRJ não se

dobra e que não aceitamos

retrocessos.

Convidamos a todas e todos a

voltarem às urnas em 12, 13 e 14

de setembro, para manter o

sindicato na luta POR DIREITOS,

CONTRA OS RETROCESSOS, e

votar na chapa 3!

Dias 12, 13 e 14 de setembro vote - Unidade na Luta!Chapa 3

De um governo golpista, sem

dúvida. E�preciso, nesse momen-

to, fortalecer o Sintufrj, pois a

perda dos 28% é um dos ata-

ques que esse governo fez

contra nós e ainda tem mais por

vir. Além das ações judiciais, o

governo criou um PDV, não

sinaliza reajuste para os próxi-

mos anos, quer aumentar o

desconto previdenciário de 11%

para 14% e congelou o orça-

mento público por 20 anos.

Acusar o sindicato é atacar o

inimigo errado e não trará

nenhum direito de volta .

Somente na luta, nas greves e

nas ruas, é que conseguiremos

reconquistar direitos e não

perder mais nenhum. O Sintufrj

é uma arma na mão dos traba-

lhadores e não algo capaz de

tirar ou dar direitos segundo sua

vontade.

O sindicato não fez nada para recuperar os 28%?
Desde a retirada,Mentira.

realizamos 5 assembleias,

paralisação e atos, organizando a

luta polıt́ica para reconquistar no

nosso contracheque essa rubri-

ca. Além disso, a assessoria

jurıd́ica esteve nas assembleias

para prestar esclarecimentos e

debater a tática de luta no âmbito

da justiça. Entramos com várias

ações e, no momento, estamos

aguardando o resultado de um

mandado de segurança. Tudo

devidamente explicado para

categoria através do jornal, site e

Facebook.

Mas por que a chapa 2 fala tanto que a culpa é do sindicato?
Porque, infelizmente, tem

gente disposta a tudo para voltar

para o sindicato, lugar em que

estiveram por mais de 20 anos.

Essa turma mentiu sobre pagar

os 3,17% em 90 dias para ganhar

a eleição em 2010, estão lembra-

dos? Falam tanto do assessor

jurıd́ico, mas esquecem de falar

que foram eles que o contrata-

ram e que ele manteve a estraté-

gia em todas as ações. Afinal, ele

é o profissional responsável.

Durante os anos do governo PT

essa turma estava ocupando

cargos fora da universidade e

tinha interlocução direta com o

governo. Por que não fizeram

com que o governo incorporasse

no nosso pagamento as ações

judiciais? Agora que perderam a

boquinha no governo, voltam

para a UFRJ e querem retomar o

sindicato, se utilizando, para isso,

de mentiras, boatos e promessas

que não podem cumprir. Esse

sempre foi o jeito deles para

alcançar seus interesses.

Separar o joio do trigo é fundamental para os servidores da UFRJ
Não podemos nos deixar levar por falsas promessas e facilidades. É hora de nos unirmos e fortalecermos o Sintufrj para enfrentar os

ataques que estão por vir. Somente assim, seremos capazes de resistir e derrotar esse governo e seus ataques.

Todos da UNIDADE na LUTA agradecem aos
Trabalhadores Técnico Administrativos em Educação da UFRJ

o voto na Chapa 3

O SINDICATO SOMOS NÓS! - ELEIÇÕES DE 12 A 14 DE SETEMBRO

ENCARTE�25-08-2017

!NANA !

Foram 1419 votos de confiança, correspondendo à 38,24% dos votos válidos

De quem é a culpa da perda dos 28,86%?

De fato, votaram em nossa

gestão os que reconheceram o

esforço da atual gestão, com mais

de 50 assembleias, Congresso do

Sintufrj, duas poderosas greves

(2015 por reajuste salarial e

2016 contra a PEC55), eleição de

delegados sindicais de base,

duplicação do espaço saúde,

ampliação dos serviços jurıd́icos

para todo o estado, diversificação

dos cursos de capacitação,

realização do vitorioso PBase,

mobilização pela garantia dos

28,86% (seis meses de mobiliza-

ções e enfretamentos jurıd́icos),

defesa dos hospitais universitári-

os (exigindo mais concursos e

verbas), estabilização e transpa-

rência das contas do sindicato e

autonomia frente a Governos e

Reitoria.

Nossas propostas de campa-

nha também tiveram adesão,

como cursos de capacitação e

qualificação de nıv́el superior,

lutar pela reserva de vagas na

graduação e pós da UFRJ, exigir

instalação da CISSP e CIS, fortale-

cer GT-Mulher, ampliar a atuação

da assessoria para laudos de

insalubridade etc.

Também ouvimos crıt́icas e

sugestões importantes dos

colegas da categoria, neste um

mês de campanha e nos dias da

votação, e já assimilamos todas

incluindo-as em nossas propos-

tas, pois o sindicato somos todos

nós. Temos tal condição não só

por sermos a chapa mais diversi-

ficada deste processo, vencendo

em maior quantidade de urnas,

mas também por combinar o

trabalho de companheiros mais

antigos e jovens ingressos na

categoria.

Agora é o momento de

reforçar a unidade e se manter na

luta em defesa de nossos direitos.

E�hora de demonstrar ao gover-

no Temer que a UFRJ não se

dobra e que não aceitamos

retrocessos.

Convidamos a todas e todos a

voltarem às urnas em 12, 13 e 14

de setembro, para manter o

sindicato na luta POR DIREITOS,

CONTRA OS RETROCESSOS, e

votar na chapa 3!

Dias 12, 13 e 14 de setembro vote - Unidade na Luta!Chapa 3

De um governo golpista, sem

dúvida. E�preciso, nesse momen-

to, fortalecer o Sintufrj, pois a

perda dos 28% é um dos ata-

ques que esse governo fez

contra nós e ainda tem mais por

vir. Além das ações judiciais, o

governo criou um PDV, não

sinaliza reajuste para os próxi-

mos anos, quer aumentar o

desconto previdenciário de 11%

para 14% e congelou o orça-

mento público por 20 anos.

Acusar o sindicato é atacar o

inimigo errado e não trará

nenhum direito de volta .

Somente na luta, nas greves e

nas ruas, é que conseguiremos

reconquistar direitos e não

perder mais nenhum. O Sintufrj

é uma arma na mão dos traba-

lhadores e não algo capaz de

tirar ou dar direitos segundo sua

vontade.

O sindicato não fez nada para recuperar os 28%?
Desde a retirada,Mentira.

realizamos 5 assembleias,

paralisação e atos, organizando a

luta polıt́ica para reconquistar no

nosso contracheque essa rubri-

ca. Além disso, a assessoria

jurıd́ica esteve nas assembleias

para prestar esclarecimentos e

debater a tática de luta no âmbito

da justiça. Entramos com várias

ações e, no momento, estamos

aguardando o resultado de um

mandado de segurança. Tudo

devidamente explicado para

categoria através do jornal, site e

Facebook.

Mas por que a chapa 2 fala tanto que a culpa é do sindicato?
Porque, infelizmente, tem

gente disposta a tudo para voltar

para o sindicato, lugar em que

estiveram por mais de 20 anos.

Essa turma mentiu sobre pagar
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com que o governo incorporasse

no nosso pagamento as ações

judiciais? Agora que perderam a

boquinha no governo, voltam

para a UFRJ e querem retomar o

sindicato, se utilizando, para isso,

de mentiras, boatos e promessas

que não podem cumprir. Esse

sempre foi o jeito deles para

alcançar seus interesses.

Separar o joio do trigo é fundamental para os servidores da UFRJ
Não podemos nos deixar levar por falsas promessas e facilidades. É hora de nos unirmos e fortalecermos o Sintufrj para enfrentar os

ataques que estão por vir. Somente assim, seremos capazes de resistir e derrotar esse governo e seus ataques.

Todos da UNIDADE na LUTA agradecem aos
Trabalhadores Técnico Administrativos em Educação da UFRJ

o voto na Chapa 3
UNIDADE NA LUTA AGRADECE

Todos nos da Chapa 3 Unidade na Luta agradecemos aos 3.942 sindicalizados que compareceram as Urnas. Foram 1.419 
votos de confiança na nossa chapa 3, correspondente a 38,24% dos votos validos no primeiro turno.

De fato, votaram em nossa gestão que reconhecem o esforço de dois anos de gestão, com mais de 50 assembléias, congres-
sos, duas poderosas greve, eleição de delegados e principalmente o trabalho inclusivo dos aposentados.

Foi nesta gestão que os aposen-
tados tiveram vez e voz dentro do 
SINTUFRJ e assim puderam ocu-
par seu espaço nas diferentes ati-
vidades da entidade, seja nos atos 
de rua aqui no RJ ou nas diferentes 
caravanas. Por isso queremos reafir-
mar: 

 Nosso compromisso com a 
manutenção das reuniões dos apo-

NOSSOS COMPROMISSOS COM OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

LOCAL DE VOTAÇÃO
A urna dos Aposentados estará 

localizada no Espaço Cultural do 
SINTUFRJ na Praça da Prefeitura 
da UFRJ na Ilha do Fundão. Entre-
tanto o aposentado poderá votar em 
qualquer Seção Eleitoral do SINTU-
FRJ que será disponibilizado nas di-
ferentes Unidades da UFRJ ( Ilha do 
Fundão, Centro da Cidade, Quinta 
da Boa Vista, Praia Vermelha, La-
ranjeiras e Lagoa).

 
Obs: Será instalada seção eleito-

ral com urna de votação na cidade 
de Macaé. Assim os aposentados da 
Região dos Lagos podem se deslo-
car para a UFRJ/Macaé e o NUPEM 
para exercerem o seu direito de voto.

 
DOCUMENTOS NECESSÁ-

RIOS – Será necessário apresentar 
um documento de identidade com 
foto e ter em mãos o número do SIA-
PE.

 
APOSENTADOS MAIOR 
COLÉGIO ELEITORAL

Os aposentados representam o 

SÃO INTEGRANTES DO GT-APOSENTADOS 
QUE APOIAM A CHAPA 3
· Cecília dos Santos Silva/Aposentada;
· Eunice Vianna/Aposentada do IPPMG;
· Guanair Teixeira do Nascimento/Aposentada;
· Maria Gonçalves/Apos. do Inst. De Psiquiatria;
· Maria Luiza Lemos/Aposentada do DAA-HUCFF
· Maria Olindina (Nina)/Apos. da Div. De Transporte;
· Marilda Vila Real/Aposentada da Odondologia
· Odete Francisca/Aposentada do CCS;
· Sebastiana Martins Pinto/Aposentada do IPPMG
· Sebastião Flores/Aposentado do Alojamento;
· Sebastião Modesto/Aposentado do CT;
· Vanilde Nicácio/Pensionista
· Luiz Alipio/Aposentado do NUTES
·  Ermínia Maria da Silva Alves/Aposentada;
· Iara Maria Magno/Aposentada
· Roberto Gomes/Aposentado da DEG-HUCFF
· Vanda Oliveira da Silva/Aposentada do HESFA

 Coordenação dos Aposentados:
· Helena Vicente Alves/Aposentada da 
Psicologia
· Elza Bastos Borges/Aposentada do IFCS  
· Maria do Rosário/Aposentada da Reitoria

 Conselho Fiscal:
· Justina Gomes/Aposentada da Inst. De 
Psiquiatria

 Departamento de Memória Sindical:
· Arnaldo Bandeira/Aposentado da Reitoria
· Vilton Cardoso/Aposentado da ESS

 Departamento de Política para Hospi-
tais:
· Nelson Alves Marins/Aposentado do 
DEN-HUCFF

sentados que acontecem todas as 
terças-feiras no Espaço Cultural do 
SINTUFRJ;

 O fortalecimento da organi-
zação dos Delegados Sindicais de 
Base dos Aposentados;

 A luta pela garantia da parti-
cipação do Aposentado nas eleições 
para Reitor;

 Nosso compromisso com todos 

os aposentados para realizar nosso III 
Seminário de Formação e Integração 
Social dos Aposentados e Pensionis-
tas no Estado do Espírito Santo.

 Melhorar a comunicação com 
os Aposentados;

 Ampliar nosso convênio com 
o Clube dos Empregados da Petro-
bras para realizar eventos esportivos 
e recreativos.

 Criação de eventos de Turis-
mo que inclua na rota a visita as 
entidades co-irmãs nos diferentes 
estados do Brasil;

 Ter como meta a criação de 
ações que estimule o cooperativis-
mo de grupo na relação de consumo 
para compra de medicação a custo 
menor e na geração de renda aos 
que estão enfrentando risco social.

maior colégio eleitoral do SINTU-
FRJ com 5.214 eleitores, porém ape-
nas 225 aposentados compareceram 
as Urnas no primeiro turno. Embora 
sua participação ainda esteja aquém 
do desejado endendemos que nossos 
aposentados são guerreiros e podem 
reforçar esta participação com cada 
um chamando três colegas aposen-
tados para comparecer nesta impor-
tante festa da democracia, pois o 
que esta em jogo é a retorno de ex-
-diretores que usaram a máquina do 
sindicato para apregoar a mentida 
dos ganhos judiciais e de venda de 
facilidades com intuitos eleitoreiros. 
Não podemos permitir que candida-
tos da chapa adversária que votaram 
contra os aposentados participar das 
eleições do CONSUNI sejam eleitos 
para Direção do SINTUFRJ.

Neste sentido conclamamos to-
dos aposentados para nos dias 12, 13 
e 14 de setembro comparecerem as 
urnas e votar Chapa 3 – Unidade na 
Luta, pois o SINTUFRJ somos to-
dos nós e juntos seremos muito mais 
fortes.
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RESISTÊNCIA

O corte de verbas pro-
movido pelo governo 
federal tem impactado 

sobremaneira as universidades 
e os institutos federais. Atraves-
sando cortes sucessivos desde 
2014, essas instituições tiveram 
novamente seu orçamento con-
tingenciado este ano. As dificul-
dades são grandes para manter 
os serviços básicos e continuar 
oferecendo ensino de excelên-
cia, realizando pesquisa e pro-
gramas de extensão.  

A UFRJ, a maior das insti-
tuições, foi obrigada paulatina-
mente a incorporar quase todo o 
contingenciamento – R$ 70 mi-
lhões – realizado de 2014 para 
2015. E a cada ano vem receben-
do menos do previsto devido ao 
contingenciamento sistemático 
dos recursos pelo governo. Tal 
medida tem como consequên-
cia uma situação orçamentária 
crítica. A saída para manter a 
universidade funcionando foi 
reduzir investimentos.

Menos ainda 
em 2017
“Todo ano a gente tem um 

contingenciamento sobre os re-
cursos de investimento que sem-
pre giram na casa dos 50%. Desde 
2014 que as universidades, e em 
especial a UFRJ, vêm sofrendo 
contingenciamentos pesados so-
bre o seu orçamento. Na virada 
de 2014 para 2015 foram R$ 70 
milhões, inclusive de recursos 
próprios. Isso foi um grande 
golpe para a administração da 
universidade. Não tem um ano 
dentro desses três últimos anos 
que a gente tenha conseguido 
executar o nosso orçamento ple-
namente”, explica o pró-reitor 
de Administração e Finanças, 
Roberto Gambine.

Difícil prever 
futuro da UFRJ

Ele disse que este ano a UFRJ 
só recebeu 30% dos recursos de 
investimento, e sem possibili-
dade de um aporte mais para a 
frente, e que tem reduzido inves-
timentos para resguardar a ins-
tituição. “Já estamos entrando 
em agosto e não há a menor si-
nalização de que teremos um re-
sultado diferente. A gente aponta 
que mais uma vez teremos con-
tingenciamento na casa dos 50% 
dos recursos de investimento. A 
estratégia que adotamos foi di-
minuir a indicação desses recur-
sos”, explica Gambine.

Mais sufoco 
em setembro
O pró-reitor disse que tem 

sido um desafio para a univer-
sidade chegar ao final de cada 
ano mantendo suas atividades, 
e todo o esforço é para manter 
a universidade funcionando. 
“Não recebemos o orçamento na 
totalidade, o próprio orçamento 
de custeio (despesas relaciona-
das ao funcionamento) vem 
em parcelas, percentuais a cada 
mês, e isso faz com que a ad-
ministremos sob limites muito 
rígidos. Assim, o que fazemos 
é cada vez mais tentar reduzir 
as despesas às quais temos con-
trole, para evitar a paralisação 
de serviços. A cada ano você vai 
acumulando um déficit que 
vem se somando às despesas 
anteriores, e que só aumenta 
a pressão sobre o orçamento 
disponível. E aí você começa a 
ter um grau de necessidade de 
cobertura de despesa que já não 
dá conta. Então, a previsão que 
a gente faz é a de que com os 
limites de pagamentos que te-
mos hoje será com dificuldade 
que cobriremos as despesas de 
setembro”.

Roberto Gambine refuta 
aqueles que propagam a pecha 
de que a universidade pública 
é mal gerida: “O problema por 
que passam as universidades 
não é devido à má gestão. O 
problema é porque na verdade 
elas não recebem nem minima-
mente os recursos orçamentá-
rios aprovados pelo Congresso 
Nacional. A UFRJ, em particu-
lar. Isso sem considerar que, 
com todas as projeções que a 
gente faz, há uma crise geral 
de distribuição do orçamento 
para todas as universidades que 
é feito pela Andifes [Associação 
Nacional de Reitores]. O bolo 
geral é menor, e ele não tem 
acompanhado o crescimento 
das universidades nos últimos 
anos”.

Expansão sem 
contrapartida
O pró-reitor explica, ainda, 

que as universidades cresceram 
sem terem tido um orçamento 
condizente. “As universidades 
fizeram uma aposta e avança-
ram na questão da expansão 
(expansão das vagas, demo-
cratização do acesso), e não 
temos tido um orçamento que 
acompanhe essa expansão. Au-
mentaram os cursos, aumen-
taram a entrada de alunos, e o 
orçamento ele não aumenta, ao 
contrário, decresce. A dotação 
orçamentária nos últimos anos 
cresceu até 2013, e depois vem 
numa curva descendente. En-
tão, é uma combinação trágica. 
Ter um orçamento que não dá 
conta dos compromissos que 
você assumiu na construção de 
uma política pública importan-
te com a expansão de ofertas 
de vagas de ensino superior e a 
democratização do acesso, e por 

outro lado ter um orçamento 
que é insuficiente, e você acaba 
não recebendo a totalidade dos 
valores que são destinados às 
universidades”.

Esforço para 
manter serviços
Apesar das dificuldades, o 

pró-reitor afirma que a universi-
dade fará todos os esforços para 
não fechar as portas ou paralisar 
atividades. “Esse é inclusive um 
entendimento nacional entre as 
universidades. Há um processo 
de resistência das universidades 
e dos institutos federais de ensi-
no e dos centros de pesquisa para 
que não fechemos as portas. Não 
fecharemos as portas da univer-
sidade e nem a universidade vai 
parar. Estamos administrando 
nossas despesas”, sustenta.

Para quem aposta no fim da 
universidade pública, ele avisa: 
“Mesmo que tenha gente que 

Com o orçamento cada vez menor, a 
universidade resiste à política do governo de 
acabar com o ensino superior público  e conta 
com o apoio da comunidade universitária 

ache que pode estrangular as 
universidades públicas até elas 
fecharem as portas, nenhuma 
irá tomar uma decisão isolada 
e morrer por inanição sem re-
clamar, se organizar e se defen-
der. Haverá brutal resistência 
das universidades. A UFRJ irá 
resistir, está organizada para 
isso, tem feito um acompanha-
mento muito rigoroso de sua 
situação de contas, tem discu-
tido internamente e tem apoio 
interno de seus dirigentes e de 
sua comunidade. Há uma com-
preensão geral de que a univer-
sidade precisa resistir. São me-
didas que às vezes não são boas, 
mas de nenhuma maneira vão 
no sentido de se adequar à ló-
gica que o governo federal vem 
trabalhando. As medidas que 
viemos trabalhando são de au-
todefesa e resistência. É passar 
por esse período, enfrentá-lo, 
superá-lo e avançar.”
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RETROSPECTIVA 2016
ELEIÇÕES SINTUFRJ

Contra o corte das 
Ações Judiciais
AGORA É CHAPA

 

         



ÚLTIMA PÁGINA

Temer põe o país à venda
O golpista Michel Temer ocupou a presidência da República para atender aos interesses do empresariado e 

do capital. As reformas estão em curso – trabalhista, previdenciária e política –, e a política de privatização e de 
entrega das riquezas e do patrimônio do país caminha a passos largos. 

A privatização do sistema Eletrobras – que reúne o setor estatal elétrico – e a abertura para a exploração das 
riquezas e recursos naturais da Amazônia seguem o programa do governo do PMDB, que tem como base o 
ajuste fi scal e a fl exibilização do Orçamento da União.

Venda da Eletrobras: conta de luz vai aumentar 
Na década de 1990, o governo Fer-

nando Henrique Cardoso privatizou a 
Vale do Rio Doce, todas as empresas de te-
lecomunicações, toda a siderurgia e ain-
da 26 empresas do setor elétrico, incluí-
das aí as usinas de geração da Eletrosul, 
que pertencem hoje à Tractebel. O Estado 
entregou seu patrimônio e mesmo assim 
a dívida líquida do setor público subiu de 
32% do Produto Interno Bruto (PIB), em 
1994, para 56%, em 2002.

Engana-se aquele que pensa que a 
privatização tem relação com o paga-
mento ou com a redução da dívida pú-
blica. O governo divulgou que pretende 
arrecadar R$ 20 bilhões com a venda da 
Eletrobras, valor irrelevante perto dos 
mais de R$ 159 bilhões de déficit pri-
mário só deste ano e irrisório diante do 
potencial dos ativos da empresa. É mais 
um capítulo da entrega do patrimônio 
público a preço de banana.

Quanto aos efeitos sobre os preços da 
energia elétrica, as usinas da Eletrobras 

Devastação da Amazônia 

A Amazônia é outro alvo do governo Te-
mer. No fi m de agosto ele editou um decreto 
para extinguir a Renca (Reserva Nacional de 
Cobre e Associados), uma área com alto po-
tencial de ouro e outros metais preciosos que 
fi ca entre o Pará e o Amapá com 46.450 qui-
lômetros quadrados, pouco maior que a Di-
namarca. O objetivo de Temer é facilitar que 
grandes empresas se interessem em explorar 
o potencial da área.

A ONG ambientalista WWF já denuncia-
va, em maio, as medidas em curso do go-
verno Temer para reduzir, recategorizar ou 
extinguir áreas de proteção, abrindo ainda 
caminho para o desmatamento e a explora-
ção de reservas. Em seu dossiê “Unidades de 
Conservação sob Risco”, a ONG afi rma que 
o Brasil vive uma ofensiva sem precedentes às 
áreas protegidas. 

A aliança entre a base aliada do governo, 
o agronegócio e a mineração tem tido sucesso 
em reduzir e extinguir áreas de proteção. Diz 
o documento da WWF: “Pressões para des-
fazer ou diminuir o tamanho ou o status de 
proteção de Unidades de Conservação (UCs) 
promovidas por integrantes da base parla-
mentar do governo Michel Temer e com forte 

(especialmente as renovadas pela Lei nº 
12.783/2013, que estão sob o regime de 
cotas) vendem a energia mais barata 
do país. Essa energia barata representa 
aproximadamente 15% do total de ener-
gia elétrica gerada no país, e o preço 
cobrado pela Eletrobras é menos de um 
quarto do preço praticado no mercado.

O governo já declarou que sua ideia 
é acabar com a Lei nº 12.783 e permitir 
que as usinas da Eletrobras, inclusive 
as do regime de cotas, passem para o 
controle privado e possam vender essa 
energia elétrica ao preço de mercado. O 
governo afirma, ainda, que a privatiza-
ção irá promover redução nos preços de 
energia. Como se dará esse milagre, se 
toda essa energia não será mais vendida 
no regime de cotas a preços baixos?

A privatização da Eletrobras repre-
sentará a perda de controle sobre a ener-
gia elétrica do país, que ficará nas mãos 
de gestores privados, em grande parte 
estrangeiros. Eles terão controle não so-

lobby dos setores ruralista e de mineração 
têm encontrado espaço para prosperar, com 
o apoio do Palácio do Planalto”.

Entre os ataques citados pelo texto es-
tão as Medidas Provisórias 756 e 758, edi-
tadas por Temer em dezembro de 2016 e 
aprovadas em maio de 2017 pelo plenário 
da Câmara dos Deputados. As MPs am-
pliam as possibilidades de exploração em 
áreas importantes da Amazônia. 

Outra medida citada pelo dossiê é o PL 
3751, que invalida unidades de conserva-
ção criadas onde havia proprietários pri-
vados e que não receberam a indenização 
em um período de cinco anos. A aprovação 
da proposta pode levar ao desaparecimento 
de 56 mil quilômetros quadrados de reser-
vas, segundo estimativa do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), ligado ao Ministério do Meio 
Ambiente.

O relatório da WWF lembra que o confl ito 
– liderado por produtores rurais, empresas de 
mineração e grileiros de terras públicas – não 
é novo, mas argumenta que as investidas do 
governo e de sua base aliada têm potencial 
enorme de “estrago”. 

USINA de Itaipu é um dos principais ativos da Eletrobras

PARTE da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca)

Fotos: Internet

mente sobre a energia elétrica, mas tam-
bém sobre a vazão de rios, o que envolve 
a gestão dos múltiplos usos das águas, 
como irrigação e navegação, sendo por 
isso temerária no que tange à manuten-
ção da soberania do país.

A experiência brasileira com a atua-
ção do setor privado em setores estratégi-
cos não é nada animadora, vide os exem-
plos da Vale e o desastre de Mariana e da 
Sabesp, provocando falta d’água em São 
Paulo, entre tantos outros.

Juiz suspende qualquer decreto 
de extinção de reserva na Amazônia

O juiz Rolando Spanholo, da Justiça 
Federal no Distrito Federal, determinou a 
suspensão imediata de “todo e qualquer ato 
administrativo tendente a extinguir a Reserva 
Nacional do Cobre e Associados (Renca)”. A 
Advocacia-Geral da União (AGU) informou 
que vai recorrer.

A decisão em caráter liminar (provisória), 
publicada na terça-feira, 29, suspende os efei-
tos dos decretos do governo Michel Temer que 
extinguiram a reserva para abrir o território a 
mineradoras privadas interessadas na explo-
ração de ouro, ferro, manganês e tântalo.

O primeiro decreto de extinção da Renca 
foi publicado por Temer no dia 23 de agos-
to. Cinco dias depois, fortemente pressionado 
pela repercussão negativa da medida, o go-
verno revogou o decreto, mas editou outro 
que mantinha a extinção da Renca.

No novo texto, o governo acrescentou que 
cumpriria as leis que já estavam previstas na le-
gislação brasileira, o que, para ambientalistas e 
defensores dos povos indígenas, não protege a 
região. Eles temem que o próximo passo do go-
verno seja fl exibilizar o status das áreas protegi-
das, precedente aberto com a recente revogação 
da portaria de demarcação da terra indígena 
guarani no Pico do Jaraguá, em São Paulo.

Resultado da aliança entre governo, agronegócio e mineradores
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