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UFRJ

EDITORIAL

A bola rolou contra a reforma da Previdência 
A turma de veteranos da 

UFRJ – trabalhadores acima 
de 50 anos – fez bonito no 
Jogaço contra a reforma da 
Previdência Social organiza-
do pela Coordenação de Es-
porte e Lazer e pelo Espaço 
Saúde Sintufrj, na quinta-fei-
ra, 6. Após a disputa entre as 
equipes Verde e Azul, teve 
um churrasco de confrater-
nização, que foi prestigiado 
por várias companheiras, in-
clusive aposentadas. 

A coordenadora sindical 
Maria Angélica deu o chu-
te inicial na bola, que rolou 
para valer em campo e deu 
trabalho ao trio de arbitra-
gem da Federação de Fute-
bol Soçaite convocado pela 
coordenadora do Espaço 
Saúde, Carla Nascimento. 
Placar: 5 a 2 para a equipe 
Verde. Os gols dos vencedo-
res foram marcados por José 
Pellizon (2), Ailtom (1) e Al-
berto (2). Acertaram a rede 
pela  equipe Azul: Ricardo 
(gol de pênalti) e Carlos (1). 

“Agradeço a todos os 
atletas veteranos por acei-
tarem nosso convite para 
esta atividade político-es-
portivo, e às companheiras 
e companheiros que pres-
tigiaram o evento. Temos 
que nos manter unidos e 
atuantes em todas fren-
tes contra a reforma da 
Previdência do presidente 
Bolsonaro, que é sinônimo 
de perda de direitos para 
a classe trabalhadora. Es-
taremos juntos realizando 
no dia 14 uma das maiores 
greves gerais desse país”, 

disse Noemi Andrade, co-
ordenadora de Esporte e 
Lazer do Sintufrj. 

  
Turma unida pela 
qualidade de vida

Há dois anos, todas às 
quintas-feiras, cerca de 70 
trabalhadores de diversas 
unidades acadêmicas com 
idade a partir de 50 anos 
se reúnem no campo da 
Prefeitura Universitária, no 
Fundão, a partir das 16h, 
para uma partida de fute-
bol. O idealizador do grupo 
“Pelada do Coração” foi o 

vigilante Jorge Emanuel, 54 
anos, lotado na Escola de 
Educação Física e Despor-
tos. Formado e pós-gradua-
do em Educação Física pela 
UFRJ, ele teve a iniciativa 
por dois motivos: “Daqui a 
pouco estaremos aposenta-
dos e queremos perpetuar 
esse espaço (o campo de fu-
tebol) para outras gerações 
de trabalhadores da univer-
sidade. E praticar esporte faz 
bem à saúde e fazer amizade 
e estar com amigos é quali-
dade de vida”. Grande Jorge 
Emanuel!  

‘Impactos 
da reforma da 
Previdência no 
serviço público’

Este é o tema da pa-
lestra que a advogada 
trabalhista do Sintufrj, 
Mara Vasquez, fará para 
os trabalhadores do Ins-
tituto de Puericultura e 
Pediatria Martagão Ges-
teira (IPPMG), estatutá-
rios, extraquadro e ter-
ceirizados, e estudantes, 
na quinta-feira, 13, às 
10h, no salão nobre da 
unidade. 

Laudos
O Sintufrj iniciará a 

elaboração de laudos dos 
ambientes de trabalho do 
IPPMG. A primeira fase 
consiste no preenchimen-
to dos formulários indivi-
duais por todos os traba-
lhadores. Os formulários 
estarão disponíveis a par-
tir desta segunda-feira, 
10, no DRH da unidade. 

Foto: Renan Silva

ATLETAS da "Pelada do Coração", equipe técnica e coordenadores do Sintufrj na foto oficial

Greve Geral: todos e todas às ruas em 
defesa da educação e da Previdência! 

Os movimentos sindicais e 
populares esquentam as 
turbinas para parar o país 

na próxima sexta, dia 14 de junho. 
A greve geral, convocada e organi-
zada de forma unitária pelas maio-
res centrais sindicais do país, é a 
resposta dos trabalhadores e tra-
balhadoras aos ataques do gover-
no Bolsonaro. Na pauta, o enfren-
tamento ao projeto de reforma 
da Previdência apresentado pelo 
governo: um conjunto de medidas 
que destruirá a Previdência Social 
como regime de repartição e, na 
prática, inviabilizará o direito da 

classe trabalhadora à aposentadoria.
  O projeto do governo é um des-

calabro: aumenta a idade mínima, 
reduz benefícios, prejudica servido-
res públicos, trabalhadores da ini-
ciativa privada, rurais, pensionistas… 
sobra para todo mundo, menos para 
os privilegiados: militares permane-
cem inatingidos e suas filhas conti-
nuarão a receber pensões de valor 
cinco vezes maior do que as pagas 
pelo INSS. Além disso, o regime de 
capitalização – nos moldes do adota-
do no Chile – abre um filão de mer-
cado incalculável para os bancos, e 
aponta um futuro sombrio para o 

povo: uma crescente população de 
idosos indigentes e um aumento 
brutal de suicídios na terceira idade.

É em defesa da nossa aposenta-
doria e contra os cortes na educação 
pública que as centrais convocam 
uma greve geral nacional. Só a luta 
organizada dos trabalhadores pode 
fazer frente aos ataques do gover-
no Bolsonaro e garantir os nossos 
direitos. É hora de reagir, conversar 
com colegas e familiares, explicar o 
que está em jogo e ajudar a construir 
uma imensa mobilização. No próxi-
mo dia 14 de junho, é dever nosso 
parar este país!

 Os grandes atos reali-
zados no #15M e no #30M 
foram fundamentais para 
garantir a nomeação da 
professora Denise Pires de 
Carvalho como a primeira 
reitora da história da UFRJ. A 
efervescência social em de-
fesa da educação inibiu ar-
roubos golpistas e interven-
cionistas que jogariam mais 
gasolina na fogueira. Sem 
dúvida alguma, uma vitória 
da luta popular!
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D
Arco de forças envolvendo trabalhadores, estudantes e movimentos sociais prepara paralisação gigante para barrar a reforma da Previdência

e acordo com a CUT, a 
força da Greve Geral 
do dia 14 de junho 

terá reflexo imediato na 
batalha parlamentar travada 
por deputados da oposição 
na Câmara para dificultar 
a aprovação do projeto de 
reforma da Previdência que 
acaba com as responsabi-
lidades do Estado sobre a 
aposentadoria.

A greve vai ocorrer na 
sequência de duas grandes 
manifestações de fôlego 
realizadas nos dias 15 e 30 
de maio. Embora os protes-
tos tenham tido a educação 
como pavio, a temperatura 
das ruas, além da luta contra 
a reforma da Previdência, en-
volveu um sentimento geral 
de resistência à ofensiva do 
governo em vários campos.

O país está derretendo, 
com desemprego e  aprofun-
damento da crise econômica.

Nos dois eventos (15 e 30 

Pressão da Greve Geral 
de maio), que serviram como  
espécie de aquecimento para 
a greve geral da próxima 
sexta-feira, a participação da 
comunidade universitária da 
UFRJ foi destaque.

A movimentação das 
lideranças sindicais e do mo-
vimento social na preparação 
da greve não encontra prece-
dente na história recente. A 
última convocação de greve 
geral foi contra as reformas 
do governo Temer, em abril 
de 2017 (veja matéria espe-
cial sobre greves nas páginas 
4 e 5). 

Unidade
“Unidos vamos parar o 

Brasil no dia 14 de junho”, 
afirma convicto o presiden-
te da CUT nacional, Vagner 
Freitas. Este é o clima que o 
dirigente vive nos dias que an-
tecedem a greve geral de 14 
de junho contra a reforma da 
Previdência de Jair Bolsonaro.

A movimentação cresce a 
cada dia e todas as centrais 
sindicais – CUT, CTB, CSP-
-Conlutas, Intersindical, Força 
Sindical, Nova Central, CGTB, 
CSB, UGT –, as Frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo, 
como também movimentos 
sociais como MST (sem-terra) 
e MTST (sem-teto), estão par-
ticipando ativamente. 

Dos transportes aos ban-
cos, todos os trabalhadores 
prometem cruzar os bra-
ços. As centrais realizaram 
expressivas plenárias de 
organização, como em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, 
em que diversas categorias 
já informaram a adesão à 
greve. 

Paralisarão as atividades 
os servidores municipais e es-
taduais, bancários, metalúrgi-
cos, químicos, trabalhadores 
do saneamento, do vestuário, 
metroviários, motoristas, 
rodoviários, portuários, ae-

roviários e aeroportuários, 
petroleiros, jornalistas, radia-
listas, comerciários. Algumas 
categorias que têm limites 
legais para fazer greve, como 
a da saúde, paralisarão as 
atividades administrativas

.
Educação para novamente

Na contabilidade da CUT, 
trabalhadores da educação 
de vários estados e muni-
cípios aprovaram a adesão 
à greve geral. Além dos 
estudantes universitários e 
secundaristas, professores 
e técnicos-administrativos 
das universidades e institu-
tos federais que antecede-
ram o movimento paredista 
de forma vigorosa com as 
paralisações nacionais de 
15 e 30 de maio realizam 
assembleias e plenárias. A 
expectativa é que todos não 
trabalhem dia 14 de junho.

No Rio de Janeiro, em 
assembleia organizada pelo 

Sindicato dos Professores do 
Município do Rio de Janeiro 
e Região (Sinpro-Rio), foi 
aprovada, por unanimidade, 
a participação na greve.

Os trabalhadores da 
rede privada de ensino do 
Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Brasília, Pará, Minas 
Gerais, Alagoas, Pernam-
buco e Goiás, segundo a 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Es-
tabelecimentos de Ensino 
(Contee), já confirmaram 
que vão cruzar os braços 
no dia 14 de junho.

 Até a data da greve, 
várias ações de mobilização 
estarão em curso, como 
panfletagens e diálogo 
com a população, coleta de 
assinaturas para o abaixo-
-assinado contra a reforma 
da Previdência e distribui-
ção de material. É ganhar as 
ruas para divulgar a greve 
e as razões do movimento.

C O M U N I DA D E 
UNIVERSITÁRIA DA 
UFRJ teve presença 
de destaque nas duas 
manifestações de 
massa ocorridas em 
maio. Os protestos 
foram aquecimento 
para a greve geral

Foto:Renan Silva
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Da trajetória do movimento operário resulta o desenho de 
uma gangorra, com períodos de crescimento e declínio. Em 
situações de conflito e quando obtiveram adesão de outros 
setores engajados da sociedade, os trabalhadores tiveram 
influência no ritmo da história

As greves operárias inicia-
das em 1979 no ABC paulista 
precipitaram os estertores 
da ditadura civil-militar, que 
chegou ao fi m poucos anos 
depois. Os metalúrgicos 
de então – que projetaram 
Lula e lançaram as bases 
de um par  do polí  co de 
massas – encontravam sua 
ancestralidade na saga de 
greves gerais iniciada pelos 
sindicatos anarquistas em 
1917. 

1917, 
mulheres na 
vanguarda

1962, greve conquistou 
o 13o salário

A primeira greve geral do 
país foi iniciada por mulheres, 
no mês de junho, e durou 30 
dias. Cerca de 400 operários 
– a maioria mulheres – da 
fábrica têx  l Cotoni  cio Cres-
pi, na Mooca, em São Paulo, 
paralisaram suas a  vidades 
por aumento de salários e re-
dução da jornada de trabalho. 
Em algumas semanas a greve 
contagiou outros operários 
e se espalhou por diversos 
setores da economia por todo 

o estado de São Paulo, e em 
seguida para o Rio de Janeiro 
e Porto Alegre.

Em julho, o movimento 
ganhou mais fôlego no dia 11 
com o enterro do sapateiro José 
Mar  nez, morto pela polícia, o 
que mobilizou milhares de pes-
soas. A par  r daí o movimento 
reivindicatório se alastrou mais 

ainda: 70 mil trabalhadores, 
organizados em sindicatos 
anarquistas, pararam a pro-
dução na indústria e as vendas 
no comércio reivindicando 
aumentos salariais que com-
pensassem a infl ação elevada 
da época, melhores condições 
de trabalho e jornada diária de 
oito horas.

Nesses 100 anos que nos 
distancia da primeira greve 
geral no início do século XX, 
puxada por mulheres no 
bairro da Mooca (SP), pelo 
menos dez greves se des-
tacam por sua abrangência, 
em alguns casos, ou pelas 
circunstâncias adversas. 
No segundo caso estão as 
paralisações de Osasco e 
Contagem em 1968, que 
desafi aram a ferocidade dos 
generais.

Após a redemocra  zação 
iniciada em 1985, foram seis 
greves gerais envolvendo 
milhões de trabalhadores. 
Paralisações de grandes 
proporções aconteceram 
especialmente na década 
de 1980. No momento, 
o país começa a viver a 
expecta  va da greve geral 
convocada para 14 de junho, 
na sequência de duas fortes 
manifestações contra o gover-
no Bolsonaro.

O 13º salário  não era 
uma obrigação legal em 
1962. Ele foi conquistado 
devido à paralisação dos 
trabalhadores de ferrovias, 
bancos, portos, refi narias e 
distribuidoras de combus-
 vel, nas capitais e cidades 

médias. No Rio, os trabalha-
dores mostraram sua força, 
parando pra  camente toda 
a cidade. Houve confronto 
com a polícia e mortes.

1968, 

metalúrgicos 
desafiam o 
regime

Minas Gerais e São Paulo 
registram as primeiras greves 
na ditadura  (1964-1985). Os 
metalúrgicos foram a linha 
de frente do combate reivin-
dicando melhores salários e 

condições de trabalho. Em 
Contagem (MG), a mobiliza-
ção, iniciada em 16 de abril, 
reuniu 16 mil metalúrgicos; 
em Osasco (Grande São Pau-
lo), 12 mil metalúrgicos para-
ram no dia 16 de julho. Foram 
reprimidos com violência. 
Dezenas de trabalhadores 
e alguns dirigentes sindicais 
foram presos e levados ao 
Dops (Departamento de 
Ordem Polí  ca e Social). Foi 
o primeiro movimento de 
resistência dos trabalhadores 
em um período de grande 
repressão.

Greves marcam a 
história da classe 
trabalhadora no país
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1979, Lula lidera trabalhadores

 1989, a maior greve 

 1986, a primeira greve após a ditadura 

1991, a primeira, 
depois das diretas 

2017, contra as reformas de Temer

1996, contra as 
privatizações 
de FHC

1980, nova greve no ABC
Em fevereiro, o PT é funda-

do, e menos de dois meses de-
pois uma nova greve teve início. 
Novamente liderados por Lula, 
140 mil metalúrgicos do ABC 
paulista e de diversas cidades 
do interior decidem entrar em 
greve em 1º de abril devido à 
recusa dos empresários da con-

Mais de cem mil trabalha-
dores, principalmente metalúr-
gicos da região do ABC paulista, 
pararam suas a  vidades em 13 
de março, véspera da posse 
de João Figueiredo, último 
ditador do regime militar. A 
greve marcou o surgimento de 
Luiz Inácio Lula da Silva como 
liderança nacional. Lula era 

Em maio, aconteceu a primeira greve geral 
realizada após as eleições diretas para a Presi-
dência, vencidas por Fernando Collor de Mello 
(PRN). Convocada pela CUT e CGT, foi um movi-
mento pela garan  a no emprego, reposição das 
perdas salariais e defesa dos serviços públicos. 
Mobilizou 19,5 milhões de trabalhadores e 
interrompeu o transporte cole  vo de diversas 
capitais, como São Paulo, que paralisou com-
pletamente o metrô. 

A greve geral de 21 de junho de 
1996, convocada pela CUT, CGT e Força 
Sindical, esvaziou as grandes capitais: 
12 milhões de trabalhadores cruzaram 
os braços contra as priva  zações e 
para combater a polí  ca econômica do 
governo Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB), em seu primeiro mandato. 

Convocada contra 
as reformas trabalhista 
e da Previdência do 
governo Temer, a greve 
geral de 28 de abril de 
2017 teve manifesta-
ções em todos os es-
tados e no Distrito Fe-
deral. Houve bloqueios 
em estradas e vias de 
acesso ao centro de 
capitais, como a Ponte 
Rio-Niterói. Es  ma-se 
que 40 milhões de tra-
balhadores cruzaram 
os braços.

A maior greve geral da 
história do Brasil durou dois 
dias, 14 e 15 de março. A 
inflação acumulada chegou 
a 1.782,9%, a maior taxa re-
gistrada na história do Brasil. 
Diante da perda do poder 
aquisi  vo do trabalhador devi-
do ao Plano Verão do governo 
José Sarney, o movimento foi 
convocado pela CUT e CGT. 
Mais de 30 milhões pararam.  

então presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC e 
liderou a paralisação de cerca 
de 80 mil trabalhadores, que se 
recusaram a aceitar a contra-
proposta patronal de reajuste 
salarial, numa assembleia his-
tórica realizada no estádio da 
Vila Euclides, em São Bernardo 
do Campo. 

traproposta dos trabalhadores. 
O movimento acabou reunindo 
ao todo 300 mil metalúrgicos 
que interromperam as a  vi-
dades por 41 dias. O governo 
interveio, e Lula foi preso pela 
Lei de Segurança Nacional. Ele 
permaneceu na sede do Dops 
durante 31 dias.

Fotos: Internet

A primeira greve geral após a ditadura militar, em 12 de dezembro, uniu diversas 
categorias. O estopim foi o recuo das medidas implantadas pelo Plano Cruzado, 
entre eles o congelamento de preços, lançado pelo governo Sarney (PMDB) para 
controlar a hiperinfl ação. A greve paralisou 15 milhões de trabalhadores. A luta 
era ainda por salários e não pagamento da dívida externa. Houve prisão de 109 
pessoas e realização de um “barulhaço”.
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MEC perde 
cerca de R$ 6 bi
Corte de bolsas da 
Capes atinge mais o 
Norte e Nordeste

A
MAIS CORTES. A ação devastadora do governo contra a educação reduziu quase três mil 
bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)

té agora, o governo 
de Jair Bolsonaro é 
responsável por um 

total de 25 medidas provisó-
rias, projetos de lei e decretos 
presidenciais – segundo 
levantamento feito pelo Sin-
dicato Nacional dos Docentes 
das Instituições de Ensino 
Superior (Andes) – voltadas 
às diversas áreas da Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, 
Previdência, funcionalismo 
e organização sindical. 

Um dos ataques mais re-
centes e emblemáticos deste 
governo veio com o Decreto 
nº 9.741/19, publicado no 
dia 29 de abril em edição 
extraordinária do Diário Ofi-
cial da União, que promove 
o contingenciamento de 
despesas de R$ 29 bilhões no 
Orçamento de 2019. 

O Ministério da Educação 
foi o mais atingido (sofreu 
bloqueio de R$ 5,84 bilhões), 
e as universidades e institu-
tos federais estão sob ameaça 
de fechar. O orçamento da 
UFRJ foi reduzido em 41%. 

Bolsas Capes 
O desmonte da educa-

ção pública promovido por 
Bolsonaro segue acelerado. 
No dia 4 de junho, a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) anunciou o corte de 
2,7 mil bolsas de mestrado, 
doutorado e pós-dourado. 
As regiões Norte e Nordeste, 
onde há o maior número de 
cursos com conceitos 3 e 4, 

devido às maiores dificulda-
des financeiras, serão as mais 
afetadas.

Serão cortadas 2.331 
bolsas de mestrado, 335 
de doutorado e 58 de pós-
-doutorado. Com essa última 
tesourada, o total de bolsas 
canceladas pela Capes soma 
6.198 no governo Bolsonaro. 
Segundo a Associação Na-
cional de Pós-Graduandos 
(ANPG), “a  medida agrava 
ainda mais a concentração 
da pesquisa no centro-sul e 
perpetua as desigualdades 
regionais do país”. 

Manifesto – Em nota 
pública, seis ex-ministros da 
Educação – Fernando Haddad, 
Aloizio Mercadante, Renato 
Janine, José Goldemberg, 
Murílio Hingel e Cristovam 
Buarque – afirmam: “Contin-
genciamentos ocorrem, mas 
em áreas como educação 
e saúde, na magnitude que 
estão sendo apresentados, 
podem ter efeitos irreversíveis 
e até fatais. (…) Cortar recur-
sos da educação básica e do 
ensino superior no volume 
anunciado deixará feridas que 
demorarão a ser curadas”. 

O manifesto também 
defende respeito à profissão 
docente, “que não pode ser 
submetida a nenhuma perse-
guição ideológica”: “(...) Con-
vidar os alunos a filmarem os 
professores, para puni-los, é 
uma medida que apenas pio-
ra a educação, submetendo-a 
a uma censura inaceitável”, 
destaca o texto. 

Pauta arrasa-quarteirão

 MP nº 873, de 1/3/2019 – Submete o pagamento das contribuições 
sindicais à condição de manifestação individual prévia e expressa do 
trabalhador. Na verdade, uma tentativa de minar a organização dos 
trabalhadores para evitar o enfrentamento às propostas nefastas 
deste governo, como a reforma da Previdência, que mantém privi-
légios e ataca os trabalhadores e os mais pobres.

 PL 2401/2019 – Sobre o exercício do direito à educação domiciliar, 
altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei das Diretrizes e 
Bases da educação nacional (LDB). Projeto de lei polêmico para quem 
defende que a educação em casa cobra um preço em socialização e 
em acesso das crianças à diversidade de pensamentos.

 Decreto nº 9.754, de 11/4/2019 – Extingue cargos efetivos va-
gos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da administração 
pública federal. 

 Decreto nº 9.794, de 15/5/2019 – Institui o Sistema Integrado de 
Nomeações e Consultas no âmbito da administração pública federal 
e transfere para a Presidência da República, para a Casa Civil e para 
o Ministério da Educação a indicação de pró-reitores, decanos, dire-
tores de centros ou campi e outros dirigentes das instituições univer-
sitárias federais, num afrontoso ataque à autonomia universitária.

Confira algumas das medidas provisórias, projetos de lei e decretos presi-
denciais do governo Bolsonaro, entre outros, segundo levantamento do Andes:   

Fotos: Internet
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Informes JurídIcos 

O auxílio-transporte é re-
gulamentado pela Medida 
Provisória 2.165-36/2001, e 
o trabalhador público ou da 
iniciativa privada para usu-
fruir do benefício tem que 
comprovar suas despesas 
de deslocamento de ida e 
volta ao trabalho, sob pena 
de responsabilidade admi-
nistrativa, civil e criminal. 

Sendo assim, qualquer 
ação administrativa com o 
objetivo de limitar a utiliza-
ção do auxílio-transporte me-
diante comprovação prévia 
de despesas realizadas com 
locomoção pelo servidor ex-

Auxílio-transporte é um direito
trapola o que é previsto na 
MP, segundo entendimento   
adotado pelo Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ).

O Departamento Jurídi-
co do Sintufrj orienta os sin-
dicalizados que estão sendo 
obrigados a comprovar as 
despesas com transporte 
para a concessão do bene-
fício ou que tiveram esse 
direito negado sob a mes-
ma argumentação a agen-
dar atendimento com um 
dos advogados da entidade 
pelo seguinte telefone: (21) 
3194-7133 (fale com Ale-
xandre Souza).

O prazo para ajuizamento de novas ações vi-
sando à recuperação dos 26,05% (Plano Verão) 
que foram cortados do contracheque em dezem-
bro de 2018 será na sexta-feira, 5 de julho.

A equipe especial de advogados montada 
pelo Sintufrj para cuidar desse processo dedica-
-se agora a acompanhar a tramitação das ações 
na Justiça Federal e no Tribunal Regional Federal, 
bem como o cumprimento de prazos dos manda-
dos de segurança.   

Plano Verão
Em outubro de 2018, 

com o fim do contrato do 
Sintufrj com a assessoria ju-
rídica do escritório André 
Viz, o Departamento Jurídico 
do Sintufrj se reestruturou 
para prosseguir com as exe-
cuções individuais das ações 
coletivas dos índices 3,17% 
e 28,86% (pensionistas), de-
flagradas a partir de 2012. A 
direção sindical investiu em 
infraestrutura e contratação 
de advogados e estagiários.  

3,17% e 28,86% (pensionistas)
As ações tramitam nas 

mais diversas fases proces-
suais, mas a maior parte 
encontra-se em grau de re-
curso ao Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, Su-
perior Tribunal de Justiça e 
Supremo Tribunal Federal. 
Em todos os momentos do 
processo, os advogados do 
Sintufrj têm atuado com 
dedicação e garra, com um 
único objetivo: obter êxito 
em favor da categoria.  

Atualize seu cadas-
tro – Manter em dia o seu 
cadastro com o Sintufrj é 
muito importante, porque 
sem isso fica difícil o Depar-
tamento Jurídico entrar em 
contato com o sindicalizado 
para comunicar a liberação 
de pagamento referente às 
ações. Para mais informa-
ções e agendamento, entre 
em contato com Alexandre 
Souza pelo telefone (21) 
3194-7133.

Usucapião familiar 
O usucapião familiar 

é uma espécie de aquisi-
ção de propriedade  cria-
do no Brasil pela Lei nº 
12.424/2011com a inclu-
são do artigo 1.240-A no 
Código Civil. Ele prevê que 
aquele que exercer por dois 
anos ininterruptamente e 
sem oposição, posse direta 
e com exclusividade sobre 
imóvel urbano próprio de 
até 250 m², cuja proprieda-

de dividia com ex-cônjuge 
ou ex-companheiro (a), que 
abandonou o lar e que o 
esteja utilizando para sua 
moradia ou de sua família, 
terá adquirido o domínio 
integral, desde que não seja 
proprietário de outro imó-
vel urbano ou rural.

Mas para que seja ca-
racterizada a perda da pro-
priedade por usucapião fa-
miliar não basta a simples 

“separação de fato”. É im-
prescindível que o ex-cônjuge 
ou ex-companheiro (a) tenha 
realmente “abandonado” o 
imóvel e a família. Apesar 
de a letra expressa da lei se 
referir a “abandono do lar”, 
o entendimento preponde-
rante na doutrina é que o 
abandono gerador do usu-
capião tenha ocorrido si-
multaneamente do imóvel 
e da família.

Procure o Sindicato 
Existem outros requisi-

tos para a propositura da 
ação, e o Departamento 
Jurídico Cível do Sintufrj 
está à disposição dos sin-
dicalizados para esclarecer 
todas as dúvidas a respei-
to. Agende com o Alexan-
dre Souza pelo telefone 
(21) 3194-7133 uma hora 
com um dos advogados da 
entidade.  

Foto: Internet

26,05%

Arte: Internet
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Até o fim de junho 
o BNDES entregará 
à UFRJ estudo 
sobre a viabilidade 
de concessões 
dos terrenos e do 
prédio na Praça 
da República, e 
a modelagem do 
novo equipamento 
cultural que 
substituirá o 
velho Canecão
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Canecão sem tombamento
Decisão da Alerj permite que obras sejam realizadas para a restauração do equipamento cultural

O destombamento do 
Canecão pela As-
sembleia Legislativa 

do Estado do Rio (Alerj), no 
dia 4, era o que a UFRJ es-
perava para avançar no seu 
projeto de construção de 
um equipamento cultural 
no local. Para a coordena-
dora institucional do grupo 
de trabalho que acompanha 
o Projeto de Utilização e Va-
lorização dos Ativos Imobili-
ários da UFRJ, que está sen-
do preparado por meio do 
convênio com o BNDES, Na-
dine Borges, os parlamen-
tares tiveram sensibilidade 
ao entender a necessidade 
de alteração legislativa para 
possibilitar a realização de 
negociação de uma possível 
concessão do espaço.  

“O destombamento pos-
sibilitará a construção de um 
novo equipamento cultural 
na Praia Vermelha, como 
contrapartida em caso de a 
universidade realizar a con-
cessão. Porque a gente só 
vai decidir sobre isso quan-
do tivermos acesso aos 
estudos contratados pelo 
BNDES”, disse Nadine. Ela 
acrescentou que a conces-
são é de parte do terreno 
onde fica o Canecão e que a 
gestão do que substituirá a 
famosa casa de espetáculos 
poderá ou não ser compar-
tilhada com a UFRJ. 

De acordo com o estudo 
de viabilidade de áreas para 
concessão elaborado pela 
UFRJ, além de um terreno 
na Praia Vermelha que inclui 
a área do Canecão, há terre-
nos no Fundão e um prédio 
na Praça da República. 

Segundo Nadine, para 
que a UFRJ tome uma de-
cisão sobre se o momento 
atual é favorável à concessão 
de imóveis ociosos, a univer-
sidade precisa ter acesso ao 
estudo de vocação imobiliá-
ria, do impacto econômico-
-financeiro e saber se a ofer-
ta é atrativa para o mercado. 
Esse levantamento está sen-
do preparado pelo BNDES, 
que prometeu entregar os 
resultados à universidade no 
fim deste mês. 

“Apresentaremos o es-
tudo ao Conselho Universi-
tário, e depois disso a uni-
versidade terá entre 60 e 90 
dias para avaliar e decidir 
se faz ou não  concessões. 
Essa decisão será tomada 
pelo colegiado, e a gente 
não sabe qual o modelo de 

concessão que adotaremos. 
Mas em nenhum dos dois 
casos a universidade perde 
a titularidade do imóvel”, 
explicou a coordenadora 
do grupo de trabalho criado 
pela Reitoria.

Contrapartida 
A concessão dos terre-

nos e do imóvel na Praça 
da República garantirá à 
UFRJ um novo equipa-
mento cultural na Praia 
Vermelha, em substituição 
ao prédio do Canecão, e 
investimentos em assis-
tência estudantil, como, 
por exemplo, um novo 
alojamento no Fundão 
com mil vagas e mais três 
restaurantes universitários 
com capacidade para oito 
mil refeições por dia, in-
clusive na Praia Vermelha, 
e obras de infraestrutura. 
“Quem ganhar a licitação 
vai construir prédios novos 
e mantê-los durante todo 
período de cessão (dos es-
paços)”, informou Nadine, 
e ao final do contrato os 
terrenos retornarão para a 
universidade. 

Em relação ao Canecão, 
Nadine informou que o 
BNDES foi contratado para 
fazer uma modelagem do 
novo equipamento cultu-
ral, e uma das exigências 

é que seja um espaço mul-
tiúso, de 1.500 lugares e 
que a universidade tenha 
influência na gestão desse 
espaço, que será também 
destinado às atividades de 
ensino, pesquisa e exten-
são para todos os cursos 
relacionados à área. 

 “A universidade já ce-
deu muitas áreas, mas o 
ineditismo deste projeto é 
que a contrapartida não vai 
gerar receita pecuniária, 
mas investimento em infra-
estrutura e manutenção”, 
reforçou Nadine. 

Mas ela reitera que 
qualquer definição precisa 
esperar a finalização dos es-
tudos sobre a modelagem 
que será adotada. “O funda-
mental é que a comunidade 
tenha segurança de que se 
trata de estudos prelimi-
nares, e que a decisão final 
caberá ao Conselho Univer-
sitário e a outras instâncias 
decisórias internas, como o 
Conselho de Curadores (que 
é quem avalia qualquer ces-
são de área)”, frisou.
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PRÉDIO DO CANECÃO. Destino está sendo 
traçado dentro do projeto de parcerias 
para o uso do patrimônio da UFRJ


	Jornal1296
	Jornal1296 p1
	Jornal1296 p2
	Jornal1296 p3
	Jornal1296 p4-5
	Jornal1296 p6

	Jornal1296 p7
	Jornal1296
	Jornal1296 p8


