
Governo adia
assinatura do acordo

O secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), Sérgio Mendonça, foi porta-voz de mais uma pisada de bola do governo. 
Na quinta-feira, dia 24 de setembro, o Comando Nacional de Greve/Fasubra não recebeu o 
documento de termo de acordo do MPOG, conforme estava previsto. Isso somente ocorrerá 
na terça-feira, dia 29, segundo informou Mendonça. 

A orientação do CNG/Fasubra à base é muito simples: “Só vamos sair da greve depois 
que assinarmos com o governo”. 

O CNG/Fasubra questionou a decisão do governo em prolongar a greve: “Vocês estão 
jogando a greve para mais duas semanas. Agora está nas mãos do governo”. 
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Assembleia na UFRJ
Quinta-feira, dia 1/10, às 10h, no Quinhentão (CCS).

Todos lá, porque a batalha continua!

CLG/Sintufrj deliberou pela realização das matrículas presenciais do Sisu
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DOIS PONTOS

Realizado nos dias 1º e 2 
de setembro no Centro 
de Convenções da Uni-

versidade de Campinas, o XIII 
Seminário Internacional Pau-
lo Freire foi aberto pelos reitor 
e vice-reitor da Unicamp, José 
Tadeu Jorge e Álvaro Penteado 
Crosta, pelos pró-reitores de 
Pesquisa e de Graduação da 
mesma instituição, Glaucia 
Maria Pastore e Luiz Alberto 
Magna, respectivamente, pela 
secretária de Educação de 
Campinas, Solange Villon Peli-
ce, pelo coordenador do evento 
e do Sindicato dos Trabalha-
dores da Unicamp, Francisco 
Genésio Lima de Mesquita, e 
pela coordenadora da mesma 
entidade, Margarida Barbosa.  

Na oportunidade, a profes-
sora colombiana e fotógrafa, 
Maya Corredor, expôs fotos da 
exposição de produtos recicla-
dos que realizou na Argentina. 
O trabalho fotográfico dela ba-
seou-se na pesquisa que reali-
zou com a população, que, por 
não ter acesso direto a bens de 
consumo e ainda por cima so-
frer com a falta de saneamento 
básico, desenvolveu atividades 
de resistência na comunida-
de onde vive, transformando 
a reciclagem dos descartes de 
quem tem quase tudo num 
meio de vida.

A coordenadora pedagógi-
ca do Curso Pré-Vestibular do 
Sintufrj, Maxlene Bastos, que 
participou do seminário, cujo 
tema foi “A educação qual-
quer que seja ela é sempre 
uma teoria do conhecimento 
posta em prática”, considerou 
a experiência enriquecedora. 
“A atualidade do pensamen-
to de Paulo Freire vem sendo 
atestada pela multiplicidade 
de experiências que se desen-
volvem, tomando seu pensa-
mento como referência em 
diferentes áreas do conheci-
mento e em diferentes países 
do mundo. A partir de uma 
concepção educativa própria, 
que cruza a teoria social, o 
compromisso moral e a parti-
cipação política, Paulo Freire 
é, ele próprio, um patrimônio 
incontornável de reflexão 
pedagógica atual. Sua obra 
funciona como uma espécie 
de consciência crítica, que 
nos põe em guarda contra a 
despolitização do pensamen-
to educativo e da reflexão pe-
dagógica”, afirmou.     

XIII Seminário Internacional Paulo Freire

O Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, antigo Hesfa, 
realiza missa ecumênica para bênção de animais, no dia 2 de outubro, às 
11h, na Capela São Francisco de Assis. Faça esse carinho a seu bichinho 
de estimação. A missa é aberta ao público.

Reunião semanal dos aposentados
O Sintufrj convida os aposentados e pensionistas para a reunião 

semanal realizada às terças-feiras, às 10h, na sede da entidade, no 
Fundão. No dia 29/9 está na pauta a verificação de processos admi-
nistrativos parados na Reitoria.

Bênção para os animais

Fotos: Divulgação

MAYA Corredor FEIRA de reciclados em comunidades latino-americanas  

Na terça-feira, dia 29, às 10h30, a Coordenação de Políticas de Saúde 
do Trabalhador da UFRJ (CPST) inaugura a Unidade de Telemedicina 
e Telessaúde do Servidor Público. Local: sala da CPST, na Rua Maurício 
Joppert da Silva, 2º andar, Cidade Universitária.

CPST investe na saúde do servidor
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ASSEMBLEIA

Categoria indica ao CNG que aceita acordo 
Mas a greve 

dos técnicos- 

-administrativos 

em educação da 

UFRJ continua até 

a assinatura do 

acordo e o CNG/

Fasubra orientar 

pela saída unificada 
do movimento. 

Assembleia será 

na quinta-feira, dia 

1º de outubro, às 

10h, no auditório do 

Quinhentão (CCS)

A maioria dos presentes à as-
sembleia dos técnicos-ad-
ministrativos em educação 

da UFRJ, realizada na quarta-
-feira, dia 23, no hall da Reito-
ria, deliberou, depois de mais de 
quatro horas de discussão, acatar 
o indicativo do Comando Nacio-
nal de Greve (CNG)/Fasubra de 
aceitação da proposta de acordo 
do governo. 

A categoria também aprovou 
a continuidade da greve até que 

A assembleia foi aberta com a 
análise das orientações do CNG/
Fasubra, que informou sobre a 
conjuntura de forte crise eco-
nômica no país, com cortes 
de gastos e de investimentos 
que a greve da categoria teve 
que enfrentar, embora tenha 
se mantido forte, sem recuo 
das entidades que ingressaram 
no movimento desde o fim de 
maio. 

Por último, a greve ainda 
foi surpreendida com o pacote 
do governo, que aprofundou o 
ajuste contra o funcionalismo 
público, com corte de direitos, 
suspensão de concursos e adia-
mento da data do reajuste para 
agosto de 2016.

Ao constatar que a catego-
ria não tem o mesmo fôlego de 
30 dias atrás e depois de ava-
liar não ser possível melhorar 
a atual proposta do governo, 
o CNG/Fasubra propôs recuo 
estratégico para continuar o 
combate em outro momento. 

“Após longo debate, a 
maioria do CNG/Fasubra en-
tendeu que seria um equívoco 
não assinar o acordo e apostar 
numa nova greve”, diz o in-
forme baixado para as bases. 
E, após apresentar a repercus-
são e os efeitos da proposta de 
acordo, o CNG/Fasubra orien-
tou que o acordo fosse assina-

o CNG/Fasubra indique a saída 
unificada do movimento, o que  
somente deverá ocorrer após o 
governo assinar o novo acordo 
com a Fasubra. 

Portanto, a greve na UFRJ se-
gue até a nova assembleia geral, 
marcada para quinta-feira, dia 1º 
de outubro, às 10h, no auditório 
do Quinhentão (CCS). Esta greve, 
que começou no Brasil no dia 28 de 
maio e na UFRJ um dia depois, é a 
mais longa da história da Fasubra. 

Assembleias como a da UFRJ, 
consideradas decisivas e que reu-
niram centenas de trabalhadores, 
se repetiram em todas as univer-
sidades do país, entre os dias 23 
e 23 de setembro, e balizaram a 
resposta do CNG/Fasubra ao go-
verno na quinta-feira, dia 24. 

Proposta do governo 
A proposta do governo prevê 

reajuste de 10,8% divididos em dois 
anos: 5,5% em agosto de 2016 e 
5% em 2017; elevação do step para 
0,1% em 2017; reajuste, dos benefí-
cios em janeiro de 2016 – 22% para 
o auxílio-alimentação e auxílio-
-saúde e 300% para o auxílio pré-
-escolar –, além de alguns avanços 
na pauta específica da Fasubra.

Fasubra orienta recuo estratégico 
do para que a categoria tenha 
um patamar menor de perdas 
e acumule forças para lutar 
numa greve em 2017.

O CNG/Fasubra orientou 
também pela suspensão da 
greve com retorno unificado 
ao trabalho, após a assinatura 
do acordo e a realização de as-
sembleias pelas bases.

Foto: Renan Silva

CATEGORIA discute os rumos da greve sob os pilotis da Reitoria 
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VALDENISE Pinheiro

ASSEMBLEIA

“É uma migalha”, disse Valde-
nise Pinheiro, classificando a pro-
posta do governo de rebaixada. “O 
corte do abono (permanência) é fi-
chinha perto do que o governo quer 
fazer com a categoria”, ponderou, 
defendendo a rejeição da proposta 
“ridícula” e a manutenção da greve.

“A crise é internacional e bate 
em todos os países, principalmente 
nos menos desenvolvidos. Chega-
mos num momento crucial em 
que está dado o limite do governo. A 
questão é aceitar os 5,5% em agosto 
de 2016 e 5% em janeiro de 2017 
ou não aceitar e contribuir para o 
ajuste fiscal”, disse Paulo Marinho.

“Acordem, se valorizem”, 
conclamou Jaqueline Gomes de 
Jesus, apontando que a proposta 
do governo é inútil: “Não troco 
um dedo de minha dignidade por 
este valor. Meu voto será pela re-
jeição da proposta deste governo e 
pela continuidade da greve”.

“Houve unidade dos que lutam. 
Foi bonita a greve. Parabéns. Mas 
hoje a maioria das universidades 
estão aceitando a assinatura desse 
acordo. Esse é o cenário que te-
mos”, ponderou Esteban Crescente.

O debate que se seguiu foi longo
“É um momento de decisão”, 

disse Luiz Pustiglione, ponderan-
do que não há como reverter a 
correlação de forças a ponto de 
melhorar a proposta e propondo 
a suspensão da greve, pois o me-
nor prejuízo que se poderia ter 
era a assinatura do acordo.

Neuza Luzia apontou que ou-
tras categorias estavam assinan-
do o acordo. “Se juntos fizemos 
uma greve forte e não consegui-
mos arrancar o acordo desejado, 
sozinhos em 2016 vamos arran-
car alguma coisa melhor? Perde-
mos? Não podemos escamotear. 
Mas temos que discutir se vamos 
perder mais ou menos. Se a gente 
não quiser (o reajuste), o gover-
no não vai ligar. Somos a favor da 
assinatura do acordo e sair unita-
riamente da greve para acumular 
forças para o próximo movimen-
to”, disse ela.

“O governo quer impor a der-
rota da classe trabalhadora. Ou-
tras categorias assinaram o acordo 
rebaixado com alguns pendurica-
lhos de cada categoria específica. 
Dinheiro para dar reajuste, tem. A 
cada dia são pagos R$ 3 bilhões 
de juros e amortização da dívi-
da. É uma contradição indicar 
o aceite do acordo e apontar a 
construção da greve geral”, disse 
Rafael Medeiros.

“Não estamos derrotados, a 
Federação trabalhou muito, mas 
chegamos ao nosso limite. Ga-
nhamos unidade, estivemos na 
luta para fazer a greve acontecer. 
Não saímos derrotados. Mas não 

podemos ficar isolados, pois não 
vamos conseguir nada”, disse 
Marli Rodrigues.

“Outras entidades estão sain-
do da greve. Vamos ficar sozinhos 
e isolados. Mas esse governo não é 
confiável. Como sair da greve an-
tes que assinem o acordo? Preci-
samos do acordo assinado”, disse 
Iaci Azevedo.

“Estamos dizendo que a greve 
não tem mais força. Mas isso não 
é uma lei de ferro para sempre. 
Temos nosso papel a cumprir na 
construção de uma greve geral 
que pode arrancar mais coisas lá 
na frente”, disse Thiago Loureiro.

“Voto pela manutenção da 
greve por entender ser a única 
ferramenta que temos para mos-
trar para o governo que não te-
mos que ir a seu reboque. Temos 
que manter a greve”, disse José 
Carlos.

“É com certo apego no cora-
ção que defendo a saída da greve. 
As nossas pernas já estão fracas. 
Meu coração diz que devemos 
continuar a greve, o governo não 
para de nos atacar. Mas a cabe-
ça diz que é melhor parar para 

A assembleia também dis-
cutiu e deliberou sobre a solici-
tação da Reitoria (apresentada 
na reunião com o CLG/Sintufrj, 
dia 21) para que fossem realiza-
das as matrículas presenciais dos 
estudantes no Sisu, cujo prazo 
final dado pelo ministério foi 30 
de setembro, sob pena de, caso 
contrário, a UFRJ perder cerca de 
4.500 vagas na graduação.

Para a realização das matrí-
culas, seria necessário que, entre 
os dias 28 e 30, 200 servidores – da 
Divisão de Registro de Estudantes 
e de secretarias acadêmicas – tra-
balhassem. O assunto foi deba-
tido. Sensível à necessidade dos 
estudantes, a assembleia aprovou 
que, se o CNG/Fasubra assinasse o 
acordo com o governo, o Coman-
do Local de Greve (CLG)/Sintufrj 
acataria que a Reitoria realizasse 
a matrícula presencial do Sisu. 

CLG informa a Reitoria 
No dia seguinte, com 

base no informe de que 40 
entidades apontaram para 

pensar. E a greve não é o único 
instrumento de luta. Vamos sair 
da greve, mas a luta não acabou. 
Perdemos a batalha, mas a guer-
ra será nossa”, disse Felipe Teles.

“Não é o caminho que eu 
quero, mas o que o conjunto 
dos trabalhadores quer. E, nacio-
nalmente, com representações 
referendadas por este plenário, o 
Comando Nacional de Greve fez 

análise à luz dos fatos e apre-
sentou um cenário que não é o 
melhor, mas que está dado. É a 
resposta do sim ou do não (ao 
acordo), e não está associado 
com o fim da greve neste mo-
mento, mas com a saída unifi-
cada. Queremos sair perdendo 
menos ou mais?”, resumiu 
Francisco de Assis.

A primeira votação foi so-
bre a manutenção da greve. 
Com apenas quatro votos con-
trários e oito abstenções, foi 
aprovada a continuidade do 
movimento até a assembleia 
que será realizada na quinta-
-feira, dia 1º, quando haverá 
nova avaliação. Em seguida, 

  Duas votações:

 Primeiro a categoria votou pela 

continuidade da greve; depois, se 

aceitaria o acordo do governo

a categoria votou se aceitava 
ou não a proposta do governo. 
Mais uma vez os trabalhadores 
se manifestaram, uns contra e 
outros a favor do acordo. 

Mas com algumas abs-
tenções, conforme registrou 
a mesa, a maioria aprovou a 
proposta do CNG/Fasubra. 

Matrículas do Sisu e outros 
encaminhamentos

a assinatura do acordo, com 
indicativo de saída unificada 
da greve, o CLG/Sintufrj res-
pondeu à Reitoria que a ma-
trícula poderia ser realizada.

O CLG destacou a impor-
tância da luta de resistência 
dos trabalhadores nas três 
universidades que sustenta-
ram a suspensão da matri-
cula do Sisu (UFRJ, Pelotas 
e Juiz de Fora) até o último 
momento, mas0 tomou sua 
decisão levando em conta 
que o governo impôs à uni-
versidade a realização da ma-
trícula sob pena de perda de 
vagas e também por entender 
que o movimento não pode-
ria ficar com a fatura de ter 
prejudicado a instituição e a 
população.

Comissão da pauta 
interna - Entre outros enca-
minhamentos, a assembleia 
reafirmou a continuidade da 
comissão formada por 10 in-
tegrantes do CLG para nego-
ciação da pauta interna.

PAULO Marinho

JAQUELINE Gomes

ESTEBAN Crescente

LUIZ Pustiglione

NEUZA Luzia

RAFAEL Medeiros

MARLI Rodrigues

IACI Azevedo

THIAGO Loureiro

JOSÉ Carlos

FELIPE Teles

FRANCISCO de Assis
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ACORDO

Governo concorda com os seguintes 

pontos da pauta interna da Fasubra

1 - REIVINDICAÇÃO  

Índice de 27,3% no piso da 
tabela considerando as perdas de 
janeiro de 2011 a julho 2016.
 Resposta do governo

10,8% divididos em dois anos 
(5,5% em agosto/2016 e 5% em 
janeiro/2017), mais 0,1% no step 
em janeiro de 2017 com cláusula 

de revisão em 2017.
Não absorção do VBC (Venci-

mento Básico Complementar).
 Avaliação

Proposta econômica foi im-
posta pelo governo.

2 - REIVINDICAÇÃO

Pelo aprimoramento da 

Carreira com correção das 
distorções, levando em consi-
deração a racionalização dos 
cargos, piso de três salários 
mínimos e step de 5%; reposi-
cionamento dos aposentados e 
pensionistas, e concurso públi-
co via RJU para todos os níveis 
de classificação.

 Resposta do governo

Encaminhada a proposta de 
reformulação de agenda pela 
revisão do PCCTAE (início após 
a greve até maio de 2016). A dis-
cussão da Carreira será levada à 
Comissão Nacional de Supervi-
são da Carreira, considerando 
que deve ter a participação das 

demais entidades representativas 
dos técnicos-administrativos em 
educação e dirigentes das Ifes, 
MEC e MPOG.

 Avaliação

Acatada a sugestão de crono-
grama do CNG/Fasubra, e o apri-
moramento da Carreira. 
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ACORDO

Governo concorda com os seguintes 

pontos da pauta interna da Fasubra

3 - REIVINDICAÇÃO

Pela não retirada de ganhos 
administrativos e judiciais da ca-
tegoria – pagamento imediato.
 Resposta do governo

O tema obedece à legislação 
vigente, às decisões judiciais e dos 
órgãos de controle. Esta pauta será 
encaminhada para o MPOG. 

 Avaliação

Não foi acatada pelo MEC, pois 
é pauta geral.

4 - REIVINDICAÇÃO

Reabertura de prazos para que 
os técnicos-administrativos em 
educação que ainda estejam no 
PUCRCE possam migrar para o 
PCCTAE.
 Resposta do governo

Encaminhamento do proje-
to de lei ao MPOG que alterará o 
PCCTAE nos itens acordados na 
greve.

 Avaliação 

Acatado pelo MEC.

5 - REIVINDICAÇÃO

Reconhecimento dos certifi-
cados de capacitação dos aposen-
tados quando eles se encontravam 
na ativa.
 Resposta do governo

Nota técnica nº 27/2014/
CGNOR/DENOP/Segep/MP des-
favorável.

 Avaliação

Não acatado pelo MEC. A luta 
continua.

6 - REIVINDICAÇÃO

Aproveitamento de discipli-
nas de curso de graduação e pós-
-graduação para todas as classes 
do PCCTAE para fins de progressão 
por capacitação.
 Resposta do governo

Encaminhamento de projeto de 
lei ao MPOG que alterará o PCCTAE 
nos itens acordados na greve.

 Avaliação

Acatado.

7 - REIVINDICAÇÃO

Reconhecimento de títulos de 
mestrado e doutorado obtidos fora 
do país.
 Resposta do governo

Aplicado às mesmas condições 
e regras vigentes para os docentes 

de acordo com as normas da Ca-
pes Reserve Sciences.

 Avaliação

Acatado.

8 - REIVINDICAÇÃO

Posicionamento hierárquico 
em padrão de vencimento equi-
valente na tabela quando do rein-
gresso de servidor em outro cargo 
do PCCTAE.
 Resposta do governo

Proposta remetida para dis-
cussão do aprimoramento da 
Carreira.

 Avaliação

Resultado condicionado ao 
resultado da discussão de apri-
moramento.

9 - REIVINDICAÇÃO

Efetivação do Plano Nacional 
de Capacitação lançado em 2013.
 Resposta do governo

Acordada a publicação do edi-
tal referente à adesão das Ifes ao 
Programa Nacional de Desenvol-
vimento dos Servidores da Carrei-
ra PCCTAE, para oferta de 2.000 
vagas nos cursos de graduação e 
de 2.000 vagas nos cursos de espe-
cialização e discussão, em 2016, 
sobre a oferta do mestrado.

 Avaliação

Acatado edital antecipado.

10 - REIVINDICAÇÃO

Extensão para os técnicos-
-administrativos em educação do 
artigo 30 da Lei nº 12.772/12, que 
trata de afastamento para realiza-
ção de estudos de pós-graduação.
 Resposta do governo

Encaminhado à Consultoria 
Jurídica do MEC (Conjur/MEC) 
para posteriores trâmites da minuta 
de projeto de lei que alterará o PCC-
TAE nos itens acordados na greve.

 Avaliação

Prazo de até 180 dias.

11 - REIVINDICAÇÃO

Turnos contínuos com redu-
ção da jornada de trabalho para 
30 horas, sem ponto eletrônico e 
sem redução de salário.
 Resposta do governo

Que seja adotado o disposto 
no Decreto nº 1.590/95, alterado 
pelo Decreto nº 4.836/2003. Ofí-

cio já encaminhado às reitorias 
informando que a implantação 
dos turnos contínuos não impli-
ca na matriz de distribuição de 
vagas.

 Avaliação

Não acatado.

12 - REIVINDICAÇÃO

Pela revogação da lei que cria 
a Ebserh para gerir os hospitais 
universitários das instituições fe-
derais de ensino superior e pela 
contratação de trabalhadores via 
concurso público (RJU).
 Resposta do governo

Não acatado.

13 - REIVINDICAÇÃO

Reconhecimento da represen-
tatividade da Fasubra para nego-
ciação.
 Resposta do governo

A pedido da Fasubra (Ofício 
nº 85/15-SEC e Ofício nº 137/15 
SEC) foi encaminhado à Secre-
taria de Relações do Trabalho 
do Ministério do Trabalho e Em-
prego para manifestação sobre a 
abrangência de atuação da Fasu-
bra e Condsef.

14 - REIVINDICAÇÃO

Revogação das Orientações 
Normativas nº 6, 15 e 16 relativas 
à insalubridade, assegurando os 
direitos dos trabalhadores que já 
se aposentaram e dos que estão 
na ativa.
 Resposta do governo

Pauta geral. Encaminhado 
ofício ao MPOG solicitando re-
visão (Ofício nº 536/15-SE-GAB-
-MEC).

 Avaliação

Acatado parcialmente. Prazo 
de 180 dias.

15 - REIVINDICAÇÃO

Pela suspensão imediata dos 
cortes orçamentários nas institui-
ções de ensino e recomposição do 
orçamento.
 Resposta do governo

O MEC diz que é favorável à 
defesa de orçamento para a Edu-
cação, mas que não cabe a ele a 
definição da política orçamentá-
ria do governo.

 Avaliação 

Não acatado.

16 - REIVINDICAÇÃO

Por um processo eleitoral no 
mínimo paritário para a escolha 
de gestores no âmbito das univer-
sidades públicas, de forma autô-
noma, com lista uninominal. E 
por uma composição paritária 
nos conselhos superiores.
 Resposta do governo

Acordada a discussão do tema 
com início de agenda definida 
para 15/9, com a participação da 
Associação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes).

 Avaliação

Em discussão. Sem definição 
da metodologia do encaminha-
mento dessa pauta. A Fasubra pro-
põe que seja aproveitado o relató-
rio do GT que trabalhou o tema.

17 - REIVINDICAÇÃO

Pelo fim da criminalização das 
lutas e das perseguições aos dirigen-
tes sindicais e ativistas nas Ifes.
 Resposta do governo

Encaminhado Ofício Cir-
cular nº 004/AECI/GM/MEC de 
25/12/2014, orientando os di-
rigentes das Ifes a redobrar a 
atenção, zelo e cautela na ins-
tauração de procedimentos dis-
ciplinares com respaldo em evi-
dências consistentes de autoria e 
materialidade.

 Avaliação

Acatado.

18 - REIVINDICAÇÃO

Construção/ampliação de 
creches nas Ifes, atendendo à 
demanda da comunidade acadê-
mica.
 Resposta do governo

Respondido no Ofício nº 
32/2015/Sesu/MEC, no qual 
considera que as creches são de 
responsabilidade dos municípios 
e remete à política municipal de 
educação o atendimento, ou não, 
dessa demanda.

 Avaliação

Não acatado.

19 - REIVINDICAÇÃO

Construção de uma política 
de combate efetivo ao assédio 

moral nas instituições federais de 
ensino.
 Resposta do governo

O tema será objeto de discussão 
em seminário nacional, cujo pla-
nejamento já está sendo elaborado.

 Avaliação

Acatado.

20 - REIVINDICAÇÃO

Dimensionamento.
 Resposta do governo

MEC apresenta minuta de 
portaria.

 Avaliação

Acatado.

21 - REIVINDICAÇÃO

Reposicionamento dos apo-
sentados.
 Resposta do governo

Nota técnica nº 18/2014/CG-
NOR/DENOP/Segep/MP.

 Avaliação

Não acatado. A luta continua.

22 - REIVINDICAÇÃO

Racionalização (alteração do 
artigo 18 da Lei nº 11. 091/05).
 Resposta do governo

Acordada a discussão dos 
pontos em que não houve con-
senso no GT. Posteriormente a 
entidade acrescentou proposta de 
alteração do artigo 18 da Lei nº 
11.091/05, que será tratada na 
revisão da Carreira.

 Avaliação

Remetido para a discussão de 
revisão da Carreira.

23 - REIVINDICAÇÃO

Portaria de afastamento para 
qualificação/capacitação.
 Resposta do governo

Discutida nas reuniões da Co-
missão Nacional de Supervisão 
da Carreira minuta de portaria 
enviada para análise da área ju-
rídica e do MPOG.

 Avaliação

Remete para finalização no 
prazo de até 180 dias.

24 - REIVINDICAÇÃO

Liberação de dirigentes sindicais.
 Resposta do governo

Pauta geral.
 Avaliação

Foi enviada para o MPOG. 
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PAUTA INTERNA

As reivindicações contidas na 
minuta de acordo da pauta interna 
apresentadas pelo Comando Local 
de Greve (CLG)/Sintufrj à Reitoria 
durante sessão do Conselho Uni-
versitário (dia 17) foram discuti-
das com o reitor Roberto Leher e 
os pró-reitores na segunda-feira, 
dia 21, no auditório do Centro 
de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH), na Praia Vermelha.

Nenhum item da pauta foi 
rechaçado pelo reitor e pelos pró-
-reitores, que propuseram a cria-
ção de comissões para discussão da 
maioria das reivindicações. Nesse 
mesmo dia a Reitoria indicou seus 
representantes nas comissões e 
chegou a estabelecer prazos para 
o início dos trabalhos.

 
Demonstração de 
respeito à categoria
“Há tempos estávamos pla-

nejando esta reunião”, saudou 
Leher o CLG/Sintufrj, que recebeu 
os representantes da categoria  
acompanhado por 11 integrantes 
da Administração Central: a vice-
-reitora Denise Fernandes, os pró-
-reitores Regina Dantas (Pessoal), 
Eduardo Serra (Graduação), Ivan 
da Costa Marques (Pós-Graduação 

Reitor se compromete com reivindicações da categoria
Os temas da pauta 

serão tratados 

em comissões 

paritárias 

(trabalhadores 

e Reitoria) e as 

primeiras reuniões 

sobre turnos 

contínuos e Centro 

de Convivência 

serão esta semana

Responsáveis pelos temas

Os representantes do CLG 
encarregados da negociação da 
pauta interna permaneceram 
reunido no auditório do CFCH 
após a reunião com a Reitoria 
para discutir encaminhamentos. 
Eles propuseram, entre outras 
coisas, que o CLG se reunisse após 
a próxima assembleia de quinta-
-feira, dia 1º, e a realização de uma 
oficina sobre os turnos contínuos, 
para preparar a intervenção da 
categoria na comissão paritária. 

Sobre turnos contínuos – Os representantes da Reitoria são a pró-
-reitora de Pessoal, Regina Dantas, e o superintendente, André Pereira, 
o pró-reitor Roberto Gambine (PR-3) e o chefe de Gabinete, Agnaldo 
Fernandes.

Combate ao assédio moral – A Reitoria está aperfeiçoando a propos-
ta inicial construída com a participação do Sintufrj, que foi formalizada 
como instrução normativa pela PR-4. O texto está sendo concluído, 
para ser apresentado ao Conselho Universitário. Os representantes da 
Reitoria na comissão são Regina Dantas, André Pereira e Vanessa Bernes 
(coordenadora de Relações Institucionais).

Centro de Convivência – Pela Reitoria atuarão Ivan Carmo (PR-6), 
Paulo Mário (Prefeitura), Maria Malta (PR-5). 

Valorização do trabalho – A Reitoria informou que já iniciou o deba-
te sobre a educação formal para o servidor e que pretende implementá-la 
em breve. Os representantes da Reitoria na comissão são os pró-reitores 
da PR-1, PR-2, PR-4 e PR-5.

Democratização – A Reitoria está elaborando uma proposta de 

realização de um Congresso Universitário para apresentar ao movimen-
to. Com base nos resultados desse congresso, que deverá ser paritário, 
pretende estabelecer a discussão de uma estatuinte conforme reivindica 
o CLG/Sintufrj.

Regularização fundiária da Vila Residencial – Ivan Carmo tratará 
do tema. 

Saúde do trabalhador – É compromisso da gestão. Ao término da 
greve, será iniciado o exame periódico dos trabalhadores, e para isso a 
UFRJ irá contar com a infraestrutura hospitalar da universidade e com 
apoio do IPPMG. A reivindicação será tratada pela PR-4.

Terceirização – A Reitoria informou sobre as ações que irá pôr em 
prática para tratar a questão, inclusive os extraquadro, adiantando que 
já está em contato com as direções dos HUs.

Ebserh – A Reitoria disse que há consenso com o ponto referente 
ao compromisso institucional em defesa dos HUs vinculados à UFRJ e 
de não adesão à Ebserh.

Prazo – As comissões, assim que instaladas, definirão seu próprio 
calendário e prazos.

Oficina preparará 
para comissão 
paritária

e Pesquisa), Roberto Gambine 
(Planejamento, Desenvolvimento 
e Finanças), Ivan Carmo (Gestão e 
Governança), Maria Malta (Exten-
são), o prefeito Paulo Mário Ripper, 
o superintendente de Pessoal, An-
dré Luiz Pereira, a coordenadora 
de Relações Institucionais, Vanessa 
Berner, e o chefe de gabinete, Ag-
naldo Fernandes.

O reitor situou os presentes 
sobre os graves problemas finan-
ceiros pelos quais passa a univer-
sidade, e que foram aprofundados 
pelos recentes cortes de verbas. 
Segundo ele, o pacote de ajuste 
fiscal do governo acentua o quadro 
de crise, em particular por causa 
de duas medidas: a que suprime 
o abono-permanência e a que 
suspende os concursos em 2016. 

Leher estima que em 2016 cerca 
de 3.200 servidores já possam se 
aposentar. “Com esse quadro, tere-
mos uma situação de inviabilidade 
completa do dia a dia da UFRJ, que 
será agravada pela falta de concurso 
público em 2016. Isso remete ao 
primeiro ponto que quero ver com 
vocês”, disse ao CLG.

Segundo ele, há concursos em 
andamento e que precisam ser 
levados adiante, embora em 2016 

o governo possa não permitir a 
posse dos aprovados, sob pena de 
a universidade perder as vagas. 
“Ficaríamos numa situação difícil 
sem a realização desses concursos, 
o que pode implicar mais terceiri-
zação”, afirmou. 

De acordo com Leher, é ur-
gente a necessidade de realização 
de concursos para docentes e 
técnicos-administrativos para pre-
enchimento das vagas existentes. 

Sisu – O reitor também ma-
nifestou preocupação com a data-
-limite dada pelo governo para a 
matrícula presencial no Sisu, que 
é 30 de setembro, e a necessidade 
de a UFRJ fazê-la para não perder 
o contingente de estudantes envol-
vido (cerca de 4.500).

Discussão da pauta
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis lembrou 
que o momento é delicado, prin-
cipalmente depois do pacote que 
atingiu em cheio os servidores, 
e concordou com a preocupação 
do reitor em relação à ameaça da 
supressão do abono-permanência, 
que, somada ao corte dos concur-
sos, pode esvaziar a universidade. 
E ponderou que o processo de 

negociação com o governo vem 
se alongando, com desgastes 
para a categoria, e que, por outro 
lado, os pontos da pauta interna 
pouco avançaram na última 
gestão. E disse que é preciso haver 
negociações para a sinalização de 
consensos ou divergências para 
que a pauta avance. 

Joana de Angelis acrescentou 
que é importante levar as de-
mandas apontadas pela Reitoria 
à categoria, juntamente com a 
possibilidade de atendimento 
das demandas da pauta interna. 
Francisco de Assis complementou 
afirmando que os danos à UFRJ 
– como a não realização das ma-
trículas do Sisu e/ou concursos, 
– são devidos à intransigência do 
governo e não do movimento.

Outros representantes do CLG 
– eram nove ao todo – também 
apontaram a necessidade de 
apresentar respostas à categoria 
na assembleia (quarta-feira, dia 
23/9) que avaliaria tanto a nego-
ciação nacional como a local da 
pauta interna, para deliberar pelos 
encaminhamentos.

Ponto a ponto
O reitor apontou os pontos 

comuns entre a pauta de reivindi-
cações da categoria e o programa 
que garantiu a eleição da sua 
chapa à Reitoria, como a defesa da 
autonomia, democracia e organi-
zação do trabalho. “As questões da 
qualidade do trabalho, da saúde 
do trabalhador e do assédio moral 
estão no horizonte mais estratégico 
do projeto de universidade. Certa-
mente temos uma convergência 
forte de agendas. Isso fortalece o 
debate interno”, afirmou Leher.

A Reitoria não levantou obs-
táculo a nenhum dos pontos da 
pauta interna, ao contrário, infor-
mou que alguns deles já estavam 
sendo tratados. E se comprometeu 
com a criação de comissões pari-
tárias para tratar da maioria das 
questões. E imediatamente foram 
criadas diversas comissões para 
dar prosseguimento à negociação 
das reivindicações. Algumas das 
comissões já têm nomes de repre-
sentantes da Reitoria, indicados 
pelas pró-reitorias, que vão tratar 
dos temas, e até previsão de início 
dos trabalhos, como as que ficarão 
responsáveis pelos encaminha-
mentos do Centro de Convivência 
e dos turnos contínuos, que se 
reunião ainda esta semana.
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UFRJ lança Núcleo da 
Auditoria da Dívida Pública
Entidades representativas da comunidade universitária já aderiram à iniciativa, que 

pretende reforçar a campanha pela realização de auditória da dívida pública do país

A palestra com Maria Lucia 
Fattorelli, auditora aposentada da 
Receita Federal e coordenadora 
do movimento Auditoria Cidadã 
da Dívida, realizada no dia 23 de 
setembro, no auditório do Qui-
nhentão, no Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), marcou a criação do 
Núcleo da UFRJ da Auditoria da 
Dívida Pública. 

O objetivo da iniciativa é reunir 
pessoas das mais diferentes áreas da 
universidade para produzir pesqui-
sas sobre os reflexos da dívida pú-
blica do país na UFRJ e apresentar 
propostas para a sociedade, e com 
isso reforçar a campanha pela  
realização da auditoria. As entida-
des da comunidade universitária – 
Sintufrj, Adufrj e DCE Mário Prata 
– já se integraram ao Núcleo. 

Denúncias 

Maria Lucia Fattorelli, que tem 
larga experiência na área de econo-
mia, com ênfase principalmente na 
dívida pública e administração tri-
butária, abriu o debate informando 
que o pagamento da dívida pública 
compromete 45,11% do Orçamento 
da União em detrimento da fatia 
para investimentos sociais, como 
na Saúde e na Educação. E a crise 
nas universidades federais é um re-
flexo dessa política.

Ela apresentou a experiência de 
realização da auditoria da dívida 
externa do Equador em 2009, que 
possibilitou o aumento dos gastos 
com saúde e educação, e da audi-
toria da dívida pública da Grécia, 
em 2013. No Brasil, a CPI da Dí-
vida Pública Brasileira na Câmara 
dos Deputados, realizada de 2009 a 
2010, da qual Fattorelli foi assesso-
ra técnica, foi boicotada. Mas a es-
pecialista apresentou um relatório 
de mil páginas de análise da dívida 
interna e externa, dos estados e mu-
nícipios, por conta da experiência 
no Equador: “Não deu em nada, 
mas levantei muita coisa”. 

“A auditoria da dívida, de qual-
quer forma, está prevista na Cons-
tituição e nunca foi realizada”, 
denunciou. Fattorelli lembra que a 
sociedade brasileira já se mobilizou 
no ano 2000 com a realização do 
plebiscito pela auditoria e obteve 
seis milhões de votos, entregues 
aos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, também sem resultados 

por parte do Estado. No entanto, a 
mobilização resultou na criação da 
organização da Auditoria da Dívida 
Cidadã Brasileira, a qual está como 
coordenadora há 15 anos.

“Nosso foco na auditoria cida-
dã é a dívida pública. Queremos 
saber que dívida é essa e o que 
impede o atendimento dos direitos 
humanos no nosso país. De onde 
vem essa dívida? Quem contraiu? 
Quem nós realmente devemos? O 
que é dívida? Qual é o mecanismo 
que gera dívida sem contrapartida? 
Onde foram aplicados os recursos? 
Uma auditoria vai responder a to-
dos esses questionamentos.”

Só banqueiros lucram

Antes de entrar no debate da dí-
vida, Fattorelli falou da conjuntura 
atual do Brasil para mostrar que a 
política está sempre atrelada à eco-
nomia. “Vivemos numa crise que 
chamamos de seletiva, porque não 
atinge todos os setores. As universi-
dades e as indústrias estão em crise, 
mas o setor bancário tem acumula-
do os maiores lucros”. 

Em 2014, os bancos lucraram 
mais de R$ 80 bilhões. E este ano já 
anunciaram um aumento nos lu-
cros de mais de 15% em relação ao 
ano passado. “Que mágica é essa? A 
economia em crise e os bancos au-
mentando seus lucros? É evidente a 
transferência de recursos públicos 
para o setor financeiro privado”, 
pontuou.

Segundo a especialista, o di-
nheiro que está faltando no atendi-
mento dos direitos sociais está sen-
do transferido para os bancos por 
meio de mecanismos que utilizam 
a dívida pública. “Foi muito esperto 
utilizar o instrumento de endivida-
mento público para ser o veículo 
dessa transferência de recursos para 
os bancos”, explicou.  

“Além da crise financeira, vi-
vemos uma crise social, uma crise 
política grave. E no meio dessa 
crise nós assistimos aos avanços 
das concessões ao capital. Os lucros 
dos bancos aumentando e as taxas 
de juros subindo. É a atuação de 
diversos mecanismos que geram 
dívida ao mesmo tempo que fazem 
transferência de recursos para os 
bancos. Aumentam-se  tributos, e 
quem paga são os trabalhadores, os 
consumidores, a classe média e os 

pobres”, resumiu.
Maria Lucia Fattorelli afirma 

que, se se cobrasse 5% por ano de 
imposto sobre fortunas superiores a 
R$ 50 milhões, isso geraria uma re-
ceita anual de R$ 90 bilhões. “Três 
vezes o tamanho do déficit que está 
impondo todo esse ajuste fiscal”.

Sistema de esquemas

De acordo com Fattorelli, o sis-
tema em vigor utiliza o processo de 
endividamento público ao contrá-
rio. Isto é, ao invés de o endivida-
mento representar aporte de recur-

sos para o Estado, ele se transforma 
numa engrenagem que continua- 
mente sangra esses recursos. Um 
sistema de dívida que se reproduz 
internacionalmente, na América 
Latina e na Europa. Um sistema 
que também se reproduz interna-
mente, atuando no Brasil na dívida 
dos estados e dos municípios. “É 
um grande esquema, cujo maior 
beneficiário é o setor financeiro na-
cional e internacional”.

O sistema opera utilizando vá-
rias engrenagens, com um setor 
influenciando o outro. Envolve 

o modelo econômico, privilégios 
financeiros, sistema legal, siste-
ma político, corrupção e a gran-
de mídia. Todos eles alimentam 
o sistema da dívida. “Pagamos e 
sofremos o dano da subtração dos 
direitos sociais a que temos direito. 
É um sistema legal que amarra os 
direitos sociais e deixa à vontade os 
privilégios do setor financeiro. Tudo 
no texto da lei, que é votada pelo 
sistema político, que é financiado 
pelo sistema bancário e grandes 
empresas, que ganham os emprés-
timos financiados pelo BNDES”.

MARIA Lucia Fattorelli

TEMA mobilizou todos os segmentos da universidade

DEBATE

Fotos: Renan Silva
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DEBATE

Universidades, estados e municípios
O sistema da dívida se reproduz 

nos estados e municípios porque 
grande parte de seus orçamentos são 
garfados para pagamento desta dívida 
que é “ilegal e ilegítima”, e que já foi 
mapeada pela Auditoria Cidadã da 
Dívida. “A União refinanciou essas 
dívidas no final da década de 1990, 
num processo completamente abusi-
vo. E é o povo que está sendo onerado. 

“Os estados quebraram devido 
aos juros extorsivos cobrados pelo FMI 
e aos empréstimos do Banco Mundial 
e dos bancos privados para pagar à 
União. E vieram as condicionan-
tes: a modernização do Estado e os 
planos de privatização. No caso das 
universidades públicas, por exemplo, 
suprime-se esse debate, porque não 
há espaço para pensar. O setor privado 
é produtividade, meta e lucro.”

Como exemplo de um dos meca-
nismos que geram dívida sem contra-
partida está a emissão de títulos da dí-
vida para pagar juros. “Os gastos das 
universidades são despesas correntes. 
Por que tem um buraco em todas as 
universidades e em vários setores da 
saúde? Por que não pode emitir dívida 
para cobrir esse buraco?”, questionou 
Fattorelli. 

Segundo a palestrante, o artigo 
167 da Constituição proíbe isso, pois 
diz que só pode emitir dívida até o li-
mite das despesas de capital, que são 
investimentos ou então amortização 
da dívida.  “Mas para juros que são 
despesas correntes pode. E isso gera o 
incremento da dívida, porque você co-
meça a emitir dívida, para pagar des-
pesas correntes, pagar juros. E a dívida 
interna já alcança R$ 3 trilhões, 586 
bilhões agora em julho, crescendo de 
forma exponencial”. 

E depois vêm as taxas abusivas 
de juros e várias operações, como 
emissões de títulos da dívida interna 
para compra de dólares, cobertura de 
bilionários prejuízos operacionais do 
Banco Central. “Todos os prejuízos do 
BC são transferidos para o Tesouro. Só 
estamos pagando a conta”. A especia-
lista explica que tudo isso decorre de 
uma política equivocada do BC. “Essa 
política equivocada de restrição da 
base monetária faz com que o Brasil 
não emita moeda por causa da base 
monetária restrita, mas emite dívida. 
E paga por isso o maior juro do mun-
do, o que amarra o orçamento, sub-
juga todos os direitos fundamentais e 
entrega o patrimônio”.

Dentre os privilégios financeiros 
está a política de superávit primário. 
Cortes de gastos e investimentos so-
ciais, contingenciamentos, congela-
mentos salariais etc., para priorizar  o 
pagamento de juros da dívida pública. 
O lucro das estatais vai para pagar a 
dívida, e o resultado das privatizações 
também. 

Impacto na UFRJ
A pró-reitora de Extensão, 

Maria Malta, que é economista, 
mostrou os gráficos do orçamento 
da UFRJ e a dívida prevista, sem o 
contingenciamento. O maior gasto 
é com pagamento de serviços ter-
ceirizados, 32,4% do orçamento. E 
apenas 13,4% para investimentos. 
Já a dívida prevista com o paga-
mento de terceirizados está na or-
dem de 42%.

Se o MEC não renegociar ou 
não voltar a distribuir os recursos 
de maneira adequada, a UFRJ não 
conseguirá pagar as contas até o 

fim do ano. Com o contingencia-
mento de 10% de custeio e 50% de 
capital anunciado, com o orça-
mento total calculado em R$ 438 
milhões e a despesa contratada de 
696 milhões, o déficit previsto é de 
R$ 328 milhões, informou a pró-
-reitora. 

“O ajuste fiscal para a uni-
versidade significa esse buraco. 
Significa que a universidade não 
funcionará, principalmente com o 
último pacote do governo”. Segun-
do ela, o pacote retira o abono de 
permanência de 620 docentes e de 

1.380 técnicos-administrativos em 
educação que estão trabalhando e 
que pedirão aposentadoria: 

“Alguns já estão previamente 
anunciando sua aposentadoria, 
independente do abono. Vão sair 
2.100 trabalhadores e não vão en-
trar outros, porque os concursos 
serão proibidos. E junto com eles 
vai embora o conhecimento acu-
mulado por eles. Então vale a pena 
pensarmos: será que esse tipo de 
ação de política para a universidade 
pública não tem a intencionalidade 
de acabar com ela? O impacto disso 

é a perda do conhecimento na uni-
versidade e a perda da capacidade 
de realização de suas atividades. É 
um buraco que, junto com o bu-
raco orçamentário, irá significar o 
fechamento da maior universidade 
federal do país. Não podemos dei-
xar isso acontecer.”

O evento reuniu também na 
mesa o professor Nelson Souza e 
Silva, idealizador do Núcleo da 
UFRJ de Auditoria da Dívida Pú-
blica, e a decana do Centro de  
Ciências da Saúde, Maria Fernanda 
Quintella.

O governo destina 45,11% do Orçamento da União para o pagamento da dívida pública. Para Educação, 3,73%; Saúde, 

 i ncia e ecn l ia  ue  li ada  duca    e id ncia fica ainda c  

s e fic  s a a e lu  
dos principais gastos desde o 

plano real até 2014. Saúde e 

Educação estão lá embaixo, 

gastos com a dívida estão lá em 

cima. Como se vê, os gastos 

com pessoal e encargos sociais 

estão um pouco acima de Saúde 

e Educação. “Dizem que ele é 

responsável pelo rombo das 

contas, mas não, o responsável 

pelo rombo são os juros”, 

defendeu Fattorelli. “E alguém 

ganha com isso. O escandaloso 

lucro dos bancos no Brasil – que 

ultrapassam R$ 80 bilhões, quase 

o orçamento da Educação – este 

ano já subiu 15%”, informou.

Cultura

^
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TURNOS CONTÍNUOS

O Comando Local de Greve (CLG)/
Sintufrj realizou na quinta-feira, 24 de 
setembro, no Espaço Cultural do Sintufrj, 
uma oficina sobre a implantação dos turnos 
contínuos na universidade – jornada de 30 
horas sem redução do salário –, que é um 
dos itens da pauta de reivindicações interna 
da categoria em discussão com a Reitoria.

A discussão buscou atualizar os 
técnicos-administrativos em educação 
com informações recentes sobre o tema e 
também qualificar os membros do CLG/
Sintufrj que participarão da comissão pari-
tária constituída na reunião com a Reitoria, 
no dia 21, que deu início à negociação da 
pauta interna. 

A primeira reunião da comissão pa-
ritária que tratará da reivindicação dos 
turnos contínuos está prevista para o início 
de outubro.

Tarefa da oficina
O coordenador-geral do Sintufrj Francis-

co de Assis explicou que a oficina objetivou 

 Pesquisa realizada pela Hello Research, divulgada pelo site da revista 
Exame, revela que o fim do financiamento empresarial de campanhas 
agrada a 87% dos brasileiros. Quase nove em cada dez dos entrevistados 
declararam acreditar que o financiamento privado facilita a corrupção. 
Para produzir o levantamento, a agência especializada em pesquisa de 
mercado ouviu 1.193 pessoas em 70 cidades em todo o Brasil. Na semana 
passada, o Supremo Tribunal Federal vetou o financiamento empresarial 
de campanhas, por oito votos a três. A decisão pode incluir o país na lista 
dos que proíbem doações de empresas a campanhas políticas. 

No início deste ano, o PT divulgou que não receberia mais recursos 
de empresas para campanhas de seus candidatos. De acordo com o 
Instituto para Democracia e Assistência Eleitoral Internacional (IDEA), 
atualmente 39 países não permitem financiamento empresarial. Entre 
eles estão Canadá, Portugal, França, México, Paraguai e Peru. A Espanha 
debate o assunto, e está propensa a adotar a medida. Ainda segundo o 

“Os liberais não gostam da 
população mais pobre e defendem 
políticas contra os trabalhadores”. 
Esta é a opinião do professor do 
Instituto de Economia da Uni-
camp, Márcio Pochmann. Para 
o economista e ex-presidente do 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (Ipea), a agenda que os 
tucanos querem aplicar no Brasil, 
em caso de golpe, representa o 
desmonte do Estado brasileiro. 
“É o retorno a um país voltado 
para apenas dois quintos da po-
pulação”, disse Pochmann em 
entrevista publicada nesta terça-
-feira, dia 22, no Portal Vermelho. 

“Os liberais não gostam, 

87% da população é contra o financiamento empresarial de campanha eleitoral no país
levantamento, realizado por 15 anos, há uma tendência mundial de 
ampliação das restrições às doações por empresas. 

“Em todo o mundo, a política se tornou um negócio caro, em tal 
magnitude que o dinheiro é hoje uma das maiores ameaças à democra-
cia”, afirma um relatório de janeiro do instituto, de acordo com matéria 
publicada na BBC Brasil. Outros países adotaram limites para as doações. 
No Brasil, a expectativa dos movimentos sociais que militaram pelo fim 
das doações privadas é que a medida passe a valer já nas eleições do 
próximo ano. O tema será novamente debatido pelo Senado. A Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 113/2015, favorável ao financiamento 
empresarial, aguarda análise da Comissão de Reforma Política da Casa, 
presidida pelo senador Jorge Viana (PT-AC). No entanto, as chances de 
que a proposta seja aprovada no Senado são pequenas, pois os senadores 
rejeitaram projeto de lei, também originário da Câmara dos Deputados, 
sobre o mesmo assunto.

infelizmente, do povo. Acreditam 
que o povo não cabe no país, que 
os pobres têm que ficar de fora. 
Portanto, defendem políticas 
antipopulação, contra os traba-
lhadores”, afirmou Pochmann. 
Privatizações, fim da política de 
valorização do salário mínimo, 
revisão da estabilidade para fun-
cionários públicos, mudanças na 
legislação trabalhista e fim de to-
das as vinculações constitucionais 
obrigatórias. Estas são algumas 
das medidas defendidas por per-
sonagens como o ex-presidente do 
Banco Central, Armínio Fraga, e a 
ex-diretora do BNDES no governo 
de Fernando Henrique Cardoso, 

Eliane Landau. Essas medidas, 
avaliou Pochmann, “fazem parte 
do mesmo receituário, que vem 
desde o final dos anos 1980, e parte 
delas já foi, inclusive, encaminha-
da”, durante os governos do PSDB.

“Depois de 2002, essa agenda, 
de certa maneira, não foi aprovada 
pelas urnas, embora continue a 
haver uma campanha importante 
nos meios de comunicação, com 
críticas referentes ao Estado, bus-
cando encontrar viabilidade para 
o retorno dessa pauta”, ressaltou o 
economista. De acordo com ele, no 
quadro atual de crise econômica 
e enfraquecimento do governo, 
a direita encoraja o retorno desse 

discurso derrotado nas últimas 
quatro eleições. Os liberais têm um 
“compromisso de fé”, segundo o 
professor do Instituto de Economia 
da Unicamp, em acreditar que o 
Estado brasileiro segue sendo o 
problema do país. “Mas a experi-
ência que se acumulou, de 2002 
para cá, mostra que o Estado não 
foi o problema, pelo contrário, tem 
sido a solução”, destacou. “Vemos 
sinais de que é possível, através 
de políticas públicas sobretudo, 
enfrentar os problemas que o 
Brasil acumulou historicamente, 
como desigualdade, desemprego, 
a questão da inclusão social”, 
defendeu o e ex-presidente do Ipea.

“Liberais não gostam da população mais pobre”
PICADINHAS

Categoria realiza oficina sobre o tema para 
se preparar para negociar com a Reitoria

detalhar para a categoria o que são os 
turnos contínuos, as limitações, dificulda-
des e perspectivas para a concretização da 
implantação da proposta na universidade. 
Poucos sabem, mas a mudança da rotina na 
instituição beneficiará muito a população, 
que terá ampliado o atendimento de suas 
necessidades por parte da instituição.  

Quintino Silveira, integrante do grupo 
de trabalho que o Sintufrj organizou sobre 
o tema, fez um histórico da luta pela con-
quista da reivindicação. Ele lembrou que o 
Sindicato, em 2014, chegou a apresentar a 
proposta ao Conselho Universitário, e que 
propôs também, à época, uma minuta de 
portaria para regulamentação da jornada 
de 30 horas que possibilite o turno contí-
nuo. Mas a negociação não avançou.

Outra tarefa da oficina foi a atualização 
dessa mesma minuta para apresentação 
à comissão paritária de negociação com 
a Reitoria.

“O reitor se comprometeu (na reunião 
com o CLG) com as demandas de interesse 

da comunidade. Podemos aprofundar os 
avanços em relação a esse ponto e buscar 

o compromisso dele com este debate”, 
concluiu Francisco de Assis.
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IVAN DA COSTA MARQUES

Pró-reitor quer programa forte de 
pós-graduação e pesquisa na UFRJ

O atual pró-reitor de Gradua- 
ção e Pesquisa é o professor e pes-
quisador Ivan da Costa Marques, 
que agrega ao currículo na UFRJ 
experiência também na iniciati-
va privada. Na sua avaliação, o 
país precisa investir mais nas duas  
áreas, mas com um modelo próprio 
e voltado para as condições e os pro-
blemas brasileiros.

 “Temos no Brasil um sistema 
de pós-graduação talvez singular na 
América Latina, construído com es-
forços que, se quisermos marcar um 
início, remontam à criação do CNPq 
[Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico], 
em 1951. Podemos dizer que a pós-
-graduação e a pesquisa no Brasil 
lograram se institucionalizar, o que 
não é pouco em um país que talvez 
não saiba reconhecer suas riquezas 
porque não sabe medir-se e porque 
a má distribuição e a falta de reco-
nhecimento delas (por exemplo, o 
conhecimento popular como uma 
riqueza) acarretam carências escan-
dalosas.”

Retorno ao contribuinte 

Na opinião de Ivan Marques, no 
atual momento, a pós-graduação 
e a pesquisa no Brasil estão sendo 
questionadas, confrontadas e desa-
fiadas com exigências – explícitas 
ou subentendidas – para que me-
lhor seja explicado o que retornam 
para a nação em troca dos recursos 
que recebem. “Isso é bom, e é resul-
tado do intervalo mais democrático 
vivido no Brasil nas últimas décadas, 
pois começamos a deixar para trás, 
espero, a mentalidade senhorial de 
que a manutenção de uma casta que 
domina os códigos da linguagem 
científica justifica-se por si mesma”, 
afirma.  

As mudanças, segundo o pró-rei-
tor, devem e necessitam ocorrer, mas 
de forma a manter e preservar o que 
de bom foi construído. “Eu diria que 
as mudanças devem ser na direção 
das pós-graduações e das pesquisas 
brasileiras irem além de contribuir 
para o chamado ‘conhecimento 
científico universal’ e de buscar a 
excelência em escrever papers para 
revistas estrangeiras (afinal são o 
sumo dos critérios de excelência da 
Capes [Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior 
– agência de fomento à pesquisa]. 
E como ir além? Voltando-se mais 
para as condições e os problemas 
brasileiros. Situando e localizando os 
conhecimentos produzidos e desen-

volvendo suas próprias entidades de 
conhecimento, ao invés de replicar, 
sem crítica e seleção, as entidades de 
conhecimento que nos chegam dos 
(e que vamos buscar nos) países que 
nos servem de modelo”.  

Conhecimento próprio

O pró-reitor vislumbra um “pro-
grama forte” de pós-graduação e 
pesquisa na UFRJ. Um programa 
que, a seu ver, deve caminhar na di-
reção de conhecimento próprio. Ele 
enumera pelo menos três condições 
para que um projeto desse tipo possa 
ser bem-sucedido: 1) adesão volun-
tária dos programas específicos de 
pós-graduação; 2) que ele seja confi-
gurado com e pelos próprios progra-
mas, em processo em que o papel da 
Pró-Reitoria é constituir-se como um 
centro não autoritário; 3) que os pro-
blemas brasileiros, regionais e locais, 
inclusive aqueles identificados na 
extensão, no ensino e na adminis-
tração da própria UFRJ, sejam fontes 
de problemas para a pesquisa. 

“É um caminho longo, mas vou 
ficar muito satisfeito se nos próximos 
quatro anos começarmos a percorrê-
-lo mais consistentemente. Talvez se 
possa dizer que o ‘programa forte’ se 
resumiria a maior ousadia na cria-
ção de conhecimento próprio, local, 
situado e robusto (resistente às con-
trovérsias)”, reflete.

Ivan da Costa Marques acha re-
levante o papel que a comunidade 
de pós-graduação e pesquisa pode 
ter na construção e na descoberta de 
entidades de conhecimento. ‘Sejam 
elas habitantes do mundo cognitivo 
das ‘coisas em si’ (a Natureza) ou do 
mundo cognitivo dos ‘homens entre 
si’ (a Sociedade)”, avalia.

Segundo o pró-reitor, “a qua-
lidade da opção pela democracia 
que queremos fazer no Brasil se re-
laciona em nos entendermos e nos 
medirmos com nossas próprias enti-
dades de conhecimento”.

“Se nos restringirmos a repli-
car desavisadamente as entidades 
de conhecimento inventadas, cria-
das, construídas ou descobertas nos 
países que nos servem de modelo, 
acabaremos sendo o que eles dizem 
que as naturezas-sociedades no Bra-
sil somos ou o que os Brasis são. É 
assim que nos classificaram primei-
ro como selvagens, atrasados; de-
pois, subdesenvolvidos; e agora não 
competitivos – entidades de conhe-
cimento que não inventamos, cria-
mos, construímos ou descobrimos. 
Mas desempenhar um papel crucial 

e destacado na criação de nossas 
próprias entidades de conhecimento 
não implica adotar nacionalismos 
isolacionistas”, observa.  

Qualificação da categoria 

A respeito das demandas dos 
técnicos-administrativos em educa-
ção relativas à sua qualificação na 
área da pós-graduação, o pró-reitor 
vê com simpatia o interesse da cate-
goria em aproveitar os cursos já ofe-
recidos pela universidade. Porém, vê 
diferença em se abrir cursos de pós-
-graduação para atender especifica-
mente a categoria, mas está disposto 
a discutir propostas.

“Isso não impede, é claro, que 
a partir de colocações e problemas 
identificados pelo corpo técnico-
-administrativo possam se confi-
gurar áreas para abertura de cursos 
de pós-graduação. Neste caso, essas  
áreas muito provavelmente inclui-
rão demandas de maior escala a 
serem analisadas pelos conselheiros 
universitários”, disse. 

Currículo de empreendedor

Ivan da Costa Marques é for-
mado em Engenharia Eletrônica 
pelo Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica, com mestrado e dou-
torado em Engenharia Eletrônica 
e Ciência da Computação pela 
Universidade da Califórnia. Foi 
professor pesquisador da Coppe 
na década de 1970 e diretor em 
1976 do Núcleo de Computação 
Eletrônica da UFRJ, hoje Instituto 
Tércio Passitti. 

Foi coordenador de Política 
Industrial-Tecnológica da Capre 
e diretor-técnico da Digibrás (ór-
gãos da então Secretaria de Pla-
nejamento do governo federal) de 
1977 a 1980. E principal executi-
vo da Embracomp/EBC, empresa 
privada fabricante de terminais 
e outros pequenos equipamentos 

de informática no Rio de Janeiro. 
Depois, até julho de 1990, dirigiu 
a fabricante estatal de computa-
dores Cobra S.A. 

Em 1990 retornou à vida 
acadêmica como pesquisador-
-visitante no Comitê de Estudos 
Históricos da New School for So-
cial Research, em Nova York. Vol-
tou ao Brasil em agosto de 1992, 
e à UFRJ, em 1995. Desde então 
dedicou-se ao desenvolvimento 
dos Estudos CTS (Ciências-Tecno-
logias-Sociedades), atuando no 
Programa de Pós-Graduação de 
História das Ciências e das Téc-
nicas e Epistemologia (HCTE) 
da UFRJ e como presidente da 
Associação Brasileira de Estudos 
Sociais das Ciências e das Tecno-
logias (Esocite.BR).  

IVAN da Costa Marques 

Foto: Renan Silva
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Em 23 de setembro, às 5h20, 
entramos na estação das fl ores: a 
primavera. Na UFRJ, o campus da 
Ilha do Fundão fi ca todo fl orido 
e mais alegre. São vários ipês 
em fl or! A unidade que cuida de 
toda a fl ora dos campi da uni-
versidade é o Horto da Prefeitura 
Universitária. Os trabalhadores, 
estudantes e o público em geral 
que transita no espaço universitá-
rio desfrutam de um local muito 
especial e bem cuidado.

Nas datas ligadas ao meio 
ambiente, o Horto sempre 
promove eventos. Tradicio-
nalmente, realiza uma boa 
programação na Semana do 
Meio Ambiente, em junho, e 
no Dia da Árvore, em 21 de 
setembro. Mesmo com a greve 
dos técnicos-administrativos 
em educação, as equipes do 
Horto não deixaram que o Dia 
da Árvore passasse em brancas 
nuvens. A data, que antecede 
o início da primavera,  foi 
simbolicamente festejada pela 
com doação de mudas de ipês 
de todas as cores, pau-brasil e 
pau-sangue. Ao longo de 2014, 
foram produzidas mais de qua-
tro mil mudas dessas espécies.

Na segunda-feira, 21 de setembro, a bióloga Rose Holanda e a 
agrônoma Roberta Kelly Rabello, com a ajuda de outros profi ssionais 
do Horto, eram as encarregadas pelas doações de mudas de árvores. 
Uma tenda foi montada nos jardins da Prefeitura Universitária das 
11h às 13h, para atender os interessados. “Esta é uma ação educadora 
e de respeito ao meio ambiente, que visa aproximar as pessoas da 
natureza”, defi niu Roberta.   

Horto da UFRJ celebra a primavera e o Dia da Árvore

De acordo com a Mitologia Gre-
ga, a história da primavera passa-se 
numa época em que os campos 
eram inundados de fl ores todos os 
dias do ano e os homens desfruta-
vam de um tempo sem estações, 
onde a natureza tudo lhes dava. Não 
havia, por isso, estações do ano e os 
dias eram todos agradáveis, como 
convinha à condição divina.

A responsável por este feliz 
estado de coisas era Ceres, uma das 
esposas de Júpiter, fi lha de Cronos 
e Reia, e Senhora das colheitas, da 
terra cultivada e das estações do 
ano. Mas, até para os Deuses, nem 
sempre tudo corre em perfeição.

Um dia, a sua fi lha, Proserpina, 
que brincava num campo cheio de 
belas e cheirosas fl ores, foi avistada 

Lugar de se aprender 
O Horto da UFRJ trabalha voltado 

para desenvolver educação, pesquisa e 
extensão com a execução de projetos 
que visem às melhoria da qualidade 
de vida da comunidade universitária 
e do entorno da Cidade Universitária, 
localizada na Ilha do Fundão. Muita 
gente visita o Horto – principalmente 
alunos e professores da UFRJ e de 
escolas públicas – e aprende sobre a 
natureza com as equipes de profi ssio-
nais. A unidade é campo de pesquisa 
de vários cursos da universidade 
e integra projetos voltados para a 

Primavera é vida e alegria
por Plutão, que, desde logo, se 
apaixonou pela sua beleza e, com 
um acordo secreto com Júpiter, se 
apressou a carregá-la no seu carro, 
levando-a consigo para seu reino, 
o das trevas. Desesperada, na sua 
dor de mãe, Ceres recusou-se a 
continuar a alimentar os campos 
e partiu em busca da sua amada 
fi lha. Entregues a esse abandono, 
os campos foram secando e nada 
voltou a crescer. 

Vendo os homens padecer de 
fome, Júpiter resolveu interceder 
junto ao poderoso Plutão e ajudar 
Ceres a resgatar a refém. Acontece 
que Proserpina já tinha comido 
alguns grãos de uma certa romã e 
já não era possível voltar à sua con-
dição anterior, pois mantinha-se 

ligada a Plutão (...) procuraram 
assim uma solução de consenso, a 
solução possível. Ela passaria nove 
meses com sua mãe na superfície 
e os outros restantes com o seu 
senhor no mundo das trevas.

Mesmo não conseguindo 
resgatar inteiramente sua fi lha, 
numa demonstração de alegria, 
Ceres voltou a cobrir a terra de 
fl ores. Como então, nesta época 
que vivemos celebramos esse 
momento de alegria em que a 
terra, paralisada pelo frio, renasce 
e fl oresce. Nesta época lembramos 
que os ciclos se sucedem, que após 
a dor e a paralisia vem de novo a 
vida, numa manifestação cheia 
de aromas e texturas que inunda 
nossos sentidos.

comunidade externa. Há no Horto 
também uma horta comunitária que 
faz tanto sucesso, que há fi la de espera 
pelas verduras e legumes.

Além do cultivo de mudas, o 
Horto é responsável pela produção 
de insumos para a manutenção 
das áreas verdes da UFRJ e pelo 
desenvolvimento de várias outras 
atividades, tais como: composta-
gem, para produzir terra vegetal; 
cultivo de plantas ornamentais, 
medicinais e aromáticas; manu-
tenção de um pomar; arborização 
da Cidade Universitária e dos 

outros campi da UFRJ; recu-
peração da Mata Atlântica na 
Ilha do Catalão e manutenção 
dessa área como corredor 
verde; apoio à revitalização 
do mangue e às ações que 
visem preservar os ecossistemas 
ameaçados na Ilha do Fundão, 
como restingas e lagos; aulas 
práticas e pesquisas de diversas 
disciplinas; apoio a grupos de 
agroecologia da universidade 
e empréstimo de vasos orna-
mentais para enfeitar eventos 
da comunidade universitária. 


