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 Movimento antecipa Marcha
dos Trabalhadores para quarta-
feira, dia 6 de agosto.
Página 4

 UFRJ aprova fundo de greve
em assembléia e organiza
caravana a Brasília.
Página 5

 Comissão aprova relatório da
reforma da Previdência, que
agora vai ao plenário.
Página 3

Assembléia Geral
Dia 29 de julho, terça-feira, às 10h, no auditório do CT

PAUTA:
Avaliação da greve
Indicação de delegados para compor Comando
Nacional de Greve

Presidente daPresidente daPresidente daPresidente daPresidente da
Câmara convocaCâmara convocaCâmara convocaCâmara convocaCâmara convoca

Batalhão deBatalhão deBatalhão deBatalhão deBatalhão de
Choque, queChoque, queChoque, queChoque, queChoque, que

entra noentra noentra noentra noentra no
CCCCCongrongrongrongrongressoessoessoessoesso,,,,,

reprime ato dosreprime ato dosreprime ato dosreprime ato dosreprime ato dos
servidores eservidores eservidores eservidores eservidores e

prendeprendeprendeprendeprende
dirigente dadirigente dadirigente dadirigente dadirigente da
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Fotos: Elza Fiuza / Agência Brasil

ACIMA, À
ESQUERDA,
tropa de
choque ocupa
prédio do
Congresso.
Rogério, da
Fasubra, é
resgatado.
Agnaldo
Fernandes, da
CUT e do
SINTUFRJ,
discute com o
presidente da
Câmara
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Doispontos

Nos bastidores do Congresso todos comentam que a
pressão dos lobbies pela reforma da Previdência é extre-
mamente forte. Entre os lobistas estão poderosos grupos
norte-americanos de previdência privada, de olho no fi-
lão apetitoso do mercado brasileiro”

Nota publicada na edição de feveiro de 1996 no
Jornal do SINTUFRJ, sobre a reforma da Previdên-
cia proposta pelo governo FHC.

FGTS – CAIXA ECONÔMICA
FAZ SOLICITAÇÕES

A Caixa Econômica Federal solicitou que fosse acrescen-
tado à listagem dos integrantes da ação o número e a série da
carteira profissional e o número do PIS/PASEP. A direção do
Sindicato encaminhou este pedido à SR-4, que se comprome-
teu a nos entregar na próxima semana.

Aumento dos NES
Atenção: O aumento de 1% (retroativo a janeiro) e o abo-

no de R$ 59,87 (retroativo a maio) dos NES serão pagos com o
salário de julho que sai no início de agosto, segundo infor-
mou a SR-4.

Reunião do GT de Políticas Sociais
30/7 – 14h, na sede do SINTUFRJ.

Pauta: I Seminário Nacional de Políticas Sociais
        Eleição de representação na Coordenação Estadual

da CUT de combate ao racismo.

Nos próximos dias o reitor
Aloísio Teixeira nomeará a co-
missão que desenvolverá a
proposta que objetiva demo-
cratizar o acesso à universida-
de. Além da comissão, será ins-
tituído um grupo de estudos
para levantar dados e traçar um
diagnóstico sobre evasão e
perfil dos candidatos. Com a
proposta formalizada, o reitor
iniciará a discussão nas uni-
dades e conselhos de gradua-
ção, finalizando-a no Conse-
lho Universitário. A comissão
terá um prazo para concluir
seus trabalhos, cujo resultado
será levado ao Conselho de
Ensino de Graduação para dis-
cussão e posteriormente ao
Conselho Universitário. Para-
lelamente à questão interna,
Aloísio estará conversando
com outras universidades pú-
blicas do Rio, Prefeitura e Go-
verno do Estado. A idéia de
possibilitar o acesso de estu-
dantes da rede pública à uni-
versidade a partir de um siste-
ma de avaliação foi divulgada
na sua posse, dia 18, com mui-
ta repercussão na imprensa.

Atenção para a nova data e novo local:
Dia 26 e 27 de julho
Colégio Pedro II – Unidade São Cristóvão,
Campo de São Cristóvão, 177 – em frente ao Pavi-

lhão de São Cristóvão.

Reforma da universidade
Nos dias 6 e 7 de agosto, parlamentares e a comu-

nidade acadêmica estarão reunidos para refletir e
traçar diretrizes políticas sobre a universidade do sécu-
lo XXI. Serão expositores a professora Marilena Chauí
(USP), Carlos Lessa (BNDES), Luiz Pinguelli Rosa
(UFRJ) e entidades que representam a sociedade,
como a OAB, ABI, MST e Força Sindical. Temas como
Autonomia Universitária, Cotas Raciais e Sociais, De-
mocratização do Acesso e Expansão de Vagas estarão
na pauta.

Líderes da CPT são ameaçados de morte
A Coordenação Nacional da Comissão da Pastoral

da Terra (CPT) denunciou, no dia 24 de julho, que 4 de
seus coordenadores em Alagoas estão sendo ameaça-
dos de morte por fazendeiros de diferentes regiões do
estado. A CPT informou também que líderes do MST
estão sendo ameaçados.

A II Conferência Interna-
cional “Reformando as Refor-
mas: Alternativas ao Consen-
so de Washington” foi reali-
zada na última sexta-feira no
Salão Pedro Calmon, no Fó-
rum de Ciência e Cultura da
UFRJ. A conferência reuniu
economistas e jornalistas na-
cionais e internacionais e foi
mediada pelo jornalista Luís
Nassif. O senador Eduardo
Suplicy (PT-SP), um dos pa-
lestrantes, em entrevista dis-
se que o governo está sendo

muito intolerante em relação
às críticas a sua política eco-
nômica. De acordo com Su-
plicy, na Inglaterra a princi-
pal fonte de críticas ao pri-
meiro-ministro Tony Blair é
a sua base no Parlamento in-
glês. Suplicy recomendou ao
ministro da Fazenda, Antônio
Palocci, que seja mais aberto
às reflexões, como as que fo-
ram feitas na conferência. Na
próxima edição, o Jornal do
SINTUFRJ vai publicar repor-
tagem sobre o evento.

Reformando as reformas

“Quem quer a
reforma

Reitor nomeia
comissão

II Encontro de Formação de FormadoresII Encontro de Formação de FormadoresII Encontro de Formação de FormadoresII Encontro de Formação de FormadoresII Encontro de Formação de Formadores
da Campanha Nacional contra a Alcada Campanha Nacional contra a Alcada Campanha Nacional contra a Alcada Campanha Nacional contra a Alcada Campanha Nacional contra a Alca

Notas
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BRASIL

 O deputado João Paulo
Cunha(PT-SP) vai entrar para
a história como o primeiro
presidente da Câmara a con-
vocar e permitir forças poli-
ciais entrarem no prédio do
Congresso Nacional. Uma si-
tuação sem precedentes na
história do Parlamento bra-
sileiro que, na opinião do
professor de história da UFRJ,
Francisco Carlos Teixeira,
“enfraquece em muito a ins-
tituição, abrindo um prece-
dente para que o Executivo
use sua polícia dentro de ou-
tro Poder”. A tropa de cho-
que e policiais militares fo-
ram chamados  para reprimir
a manifestação dos servido-
res, no dia em que a comis-
são especial aprovava sem
alterações o relatório do de-
putado José Pimentel (PT-
CE) sobre a reforma da Pre-
vidência, na quarta-feira, dia
23. O tumulto foi provocado
por uma ordem da presidên-
cia da Câmara para barrar o
acesso dos manifestantes que
queriam acompanhar a lei-
tura do relatório na sala do
Anexo 2 da Câmara.

O coordenador da Fasu-
bra, Rogério Mazola, foi es-
pancado, preso, algemado e
arrastado pelos policiais para
uma sala reservada do pré-
dio do anexo. O companhei-
ro Evaristo, da Base de Viço-
sa, também foi agredido, so-
frendo profunda luxação no
braço esquerdo, que neces-
sitou ser imobilizado.

Para assegurar a aprova-
ção do relatório, as lideran-
ças dos partidos que formam
a base do governo no Con-
gresso substituíram 6 dos 26
integrantes titulares da co-
missão especial. O texto apro-
vado estabelece a criação da
cobrança previdenciária dos
servidores inativos que ga-
nham acima de R$ 1.058 e as-
segura o pagamento integral
de aposentadorias dos atu-
ais servidores, além da pari-
dade. Mas, para os futuros
servidores, impõe regime
previdenciário único para

Truculência

trabalhadores da iniciativa
privada e pública, com teto
das aposentadorias de R$
2.400. O relatório prevê ain-
da que os atuais servidores

SEM PRECEDENTES:     Presidente da Câmara convoca tropa de choque para reprimir manifestação de servidores

PRESSÃO. Servidores de vários estados se manifestam nos corredores do Congresso Nacional

Das 8 às 9h  A polícia
barra a entrada nos aces-
sos à Câmara. A tropa de
choque passa pelo Anexo
2 e bloqueia a entrada
principal.

10h30  O coordenador
da Fasubra, Rogério Fa-
gundes Mazola, é espan-
cado, preso, algemado e
arrastado pelos policiais
para uma sala reservada
no porão do prédio do
anexo da Câmara.

12h20 O batalhão de
choque deixa a Câmara e
é substituído por 30 sola-
dos da PM.

13h   Manifestantes são
levados para o auditório
Nereu Ramos.

Fotos: Elza Fiuza / Agência Brasil

RETIRADA. Tropa de choque deixa o Anexo 2 da Câmara

INEDITISMO. Força policial nas dependências do Congresso Nacional agride a democracia

Congresso
violado

 Nem na época da dita-
dura militar forças policiais in-
vadiram o Congresso Nacio-
nal, de acordo com historia-
dores. Em dezembro de 1968,
quando os militares decreta-
ram o Ato Institucional nº 5,
dissolvendo a Câmara e o Se-
nado, os soldados do exérci-
to cercaram o Congresso, mas
não chegaram a entrar. Em
abril de 1984, quando o Con-
gresso votou a emenda que
tentava instituir as eleições di-
retas para presidente da Re-
pública (o movimento das Di-
retas Já, que mobilizou o país
de norte a sul), o general de
plantão no poder, João Batis-
ta Figueiredo, mandou o ge-
neral Newton Cruz cercar os
prédios da Câmara e do Se-
nado, depois de decretar Es-
tado de Emergência em Bra-
sília e dez cidades de Goiás.
Mas as tropas não entraram
no prédio do Congresso. Vá-
rios parlamentares assina-
ram manifesto condenando
a convocação da polícia
para reprimir as manifesta-
ções.  

só terão direito à integrali-
dade dos vencimentos se
preencherem três requisitos
básicos: idade mínima de 55
anos e 30 anos de contribui-

ção (mulheres) e 60 anos de
idade e 35 de contribuição
(homens), além de 20 anos
no serviço público e dez no
cargo. 

“Enfraquece“Enfraquece“Enfraquece“Enfraquece“Enfraquece
muito amuito amuito amuito amuito a
instituição,instituição,instituição,instituição,instituição,
abrindo umabrindo umabrindo umabrindo umabrindo um
precedenteprecedenteprecedenteprecedenteprecedente
perigoso para queperigoso para queperigoso para queperigoso para queperigoso para que
o Executivo useo Executivo useo Executivo useo Executivo useo Executivo use
sua polícia dentrosua polícia dentrosua polícia dentrosua polícia dentrosua polícia dentro
de outro de outro de outro de outro de outro PPPPPoder”oder”oder”oder”oder”
Francisco Carlos
Teixeira, coordenador
do Laboratório de
Estudos do Tempo
Presente da UFRJ
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MOVIMENTO

Comando Nacional de
Greve dos servidores
decidiu antecipar para

o dia 6 de agosto (quarta-fei-
ra da próxima semana) a
Marcha dos Trabalhadores a
Brasília – inicialmente previs-
ta para o dia 13. A decisão foi
tomada diante do ritmo ado-
tado pelos parlamentares
que, atendendo ao governo,
estão acelerando a tramita-
ção da PEC 40 no Congresso
Nacional. A votação do rela-
tório na comissão especial
foi antecipada para a quin-
ta-feira passada e o objetivo
da base governista é apro-
var tudo na Câmara no iní-
cio de agosto. A marcha será
o grande termômetro da gre-
ve iniciada há mais de 20
dias, uma vez que a pulveri-
zação dos números da ade-
são dados nos informes im-
pede a definição de um qua-
dro mais preciso no plano
nacional.

O relatório do deputado

MOBILIZAÇÃO: Comando de Greve decide antecipar ida a Brasília para o início de agosto

O
Marcha será no dia 6

José Pimentel (PT-CE) foi
aprovado na íntegra na co-
missão especial. O Comando
Nacional Unificado de Greve
concluiu que o texto final do
relatório do projeto não aten-
de aos interesses dos servi-
dores. Embora identifique
recuo em relação ao texto ori-
ginal, alterando itens relacio-
nados à integralidade e à pa-
ridade, resultante de uma for-
te pressão do movimento, o
Comando condena a propos-
ta do governo, e reafirma sua
posição de que a Previdência
Pública é parte integrante da
Seguridade Social, dentro do
entendimento de que o Esta-
do tem a obrigação de ofere-
cer um sistema de saúde, as-
sistência social e previdência
para trabalhadores e aposen-
tados.

O Comando sustenta que
na construção da unidade
com os demais setores dos
servidores públicos, a mar-
cha a Brasília é prioridade.    

  APOSENTADORIA INTEGRAL

COMO É HOJE O NOVO ACORDOA PROPOSTA  ORIGINAL

 O funcionário público tem
aposentadoria integral, ou seja,
se aposenta com benefício igual
ao seu último salário na ativa.

  Acaba a aposentadoria in-
tegral dos servidores. O benefício
será calculado pela média das
contribuições dos últimos anos.
O teto da aposentadoria para os
futuros servidores será de R$
2.400,00.

 O servidor atual poderá se
aposentar com o último salário,
respeitando os seguintes crité-
rios: contribuição de 35 (homens)
e 30 anos (mulheres), além de 20
anos de carreira e 10 no cargo.
Para os futuros servidores, a inte-
gralidade foi descartada.

  IDADE MÍNIMA

  A idade mínima de
aposentadoria para os que
entraram no serviço públi-
co até 1998 é de 48 (mulhe-
res) e 53 anos (homens).
Para os demais, ela é de 55 e
60 anos, respectivamente.

  A idade mínima passa
a ser de 55 (mulheres) e 60
anos (homens). Os que se
aposentarem antes terão re-
dução de 5% do benefício a
cada ano que faltar para a
idade mínima de 48 (mu-
lheres) e 53 anos (homens).

 Para ter direto ao be-
nefício integral, o atual fun-
cionário público terá que ter
no mínimo 55 (mulheres) e
60 anos (homens). Para os
novos, a idade mínima pas-
sa a ser de 65 (homens) e 60
anos (mulheres), mas sem o
benefício da integralidade.

PEC 40: quadro comparativo

A pressão dos servidores
fez acender a luz vermelha en-
tre os líderes do governo. Eles
querem acelerar ao máximo a
tramitação do projeto de re-
forma da Previdência. A vota-
ção do relatório, prevista ante-
riormente para o dia 29, foi
antecipada para quinta passa-
da. A intenção é aprovar tudo
até o início de agosto, para ten-

  PARIDADE COM OS ATIVOS

 Hoje as aposentado-
rias são reajustadas no mes-
mo período e pelo mesmo
índice aplicado aos salários
da ativa (paridade).

  Acaba a paridade en-
tre as aposentadorias e os
salários dos ativos: as apo-
sentadorias serão reajusta-
das pela inflação.

 Fica mantida a parida-
de, ou seja, a obrigatorieda-
de de o governo estender os
reajustes dos salários da ati-
va aos inativos. O mecanis-
mo de reajuste, no entanto,
não foi definido. A paridade
não valerá para os novos ser-
vidores.

  PENSÕES

 As pensões têm o mes-
mo valor da aposentadoria.
O benefício é pago a cônju-
ges e filhos de até 21 anos
no caso de morte do servi-
dor.

  As novas pensões te-
rão uma redução de 30% em
relação ao valor da aposen-
tadoria ou salário do servi-
dor da ativa.

 Pelo acordo, as pen-
sões de até R$ 1.058,00 não
sofrerão desconto. Acima
disso, haverá redução de até
70%.

Veja, agora, pontos encaminhados
pelo Comando de Greve

• Manutenção da greve e sua ampliação às esferas es-
taduais e municipais;

• Manutenção e ampliação dos foros que unificam os
trabalhadores públicos (Comandos de Greve Unificados);

• Afirmação do eixo contra a PEC 40;
• Construção de caravanas para a grande marcha a

Brasília;
• Pressão no Congresso Nacional.

  CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS

 Não existe contribui-
ção dos inativos e pensio-
nistas

 Os já aposentados ou pen-
sionistas pagarão 11% de con-
tribuição sobre a parcela do be-
nefício superior a R$ 1.058,00 e
os que se aposentarem ou obti-
verem pensão após a reforma
contribuirão com 11% sobre a
parcela superior a R$ 2.400,00.

 Fica mantida a contri-
buição de inativos e pensio-
nistas.

A  toque  de  caixaA  toque  de  caixaA  toque  de  caixaA  toque  de  caixaA  toque  de  caixa
tar suportar a pressão do mo-
vimento. A primeira votação no
plenário poderá ocorrer já na
próxima semana. Ciente da
pressa do governo para a vo-
tação, as entidades de servi-
dores vão antecipar para a pró-
xima quarta-feira a Marcha dos
Trabalhadores a Brasília, pre-
vista inicialmente para 13 de
agosto.
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s funcionários da UFRJ,
reunidos em assem-
bléia geral, dia 21 de

julho, no auditório do Qui-
nhentão, Centro de Ciências
da Saúde (CCS), aprovaram
o desconto extra de 1% para
o fundo de greve. Conforme
regra da Fasubra, aprovada
em plenária, 30% irão para o
Comando Nacional de Greve
e 70% para o Sindicato. O des-
conto será feito na folha de
agosto. Nesta terça, dia 29, às
10h, será realizada outra as-
sembléia para discutir os ru-
mos do movimento e a orga-
nização da marcha a Brasília.

Foi avaliada a greve e pro-
posto que a Federação passe
um quadro mais preciso da
greve nacional, em todas as
categorias. A preocupação é
que se identifique eventuais

MOVIMENTO

PM NO CONGRESSO: Assembléia aprovou moção de repúdio ao presidente da Câmara, João Paulo

Aprovado fundo de greve

problemas de mobilização
para fortalecer o movimento.

Sobre o Plano de Cargo
Único, a assembléia ratificou
a luta e a pressão do movi-
mento para que seja implan-
tado ainda este ano e que se
exija do governo a verba ne-
cessária para o pagamento no
ano de 2004.

Repúdio
Na assembléia de quin-

ta-feira, dia 24, os técnicos-
administrativos da UFRJ,
aprovaram moção de repú-
dio ao presidente da Câma-
ra dos Deputados, João Pau-
lo Cunha, responsável por
convocar, na quarta-feira,
dia 23,  o Batalhão de Cho-
que para reprimir manifes-
tação dos servidores naque-
la Casa, que culminou com a

Norte: UFAC, FCAP, FUA, UFPA

Nordeste: UFAL, UFPI, UFRPE, UFPE, UFBA, UFC,
UFRN, UFPB, UFMA, UFMS

Centro-Oeste: UFMT, UFG, UNB, UFMS

Sudeste: UNIRIO, UFV, UFMG / CEFET-BH, UFLA,
UFF, UFOA, UFU, UFES, UFSCAR, UFRRJ, UFJF,
FMTM, UFRJ

Sul: UFSC, UFPR, CEFET-PR, UFRGS FURG,
UFPEL, UFSM

Totalização: das 42 instituições federais – bases da
Fasubra –, 39 estão em greve.

Fotos: Niko Júnior

ATO. Na  quarta, dia 23, funcionários foram à CinelândiaDECISÃO. Trabalhadores da UFRJ aprovaram fundo de greve

Universidades em greve

agressão do dirigente da Fa-
subra, Rogério Mazola, e do
companheiro Evaristo, da
Base de Viçosa. Cópias da
moção serão enviadas a to-
dos os deputados federais
do Rio de Janeiro.

Após o término da assem-
bléia, os trabalhadores diri-
giram-se à reunião do Con-
selho Universitário a fim de
obter dos conselheiros uma
posição sobre a PEC 40.

Consuni: PEC vai
para a pauta

Apesar da posição contrá-
ria do reitor Aloísio Teixeira à
PEC 40, já expressa em várias
momentos, os técnicos-admi-
nistrativos que participaram
da assembléia da categoria no
hall da Reitoria na quinta-fei-
ra, dia 24, frustraram-se por

não conseguir espaço na or-
dem do dia do Consuni para
aprovação de uma moção de
repúdio ao presidente da Câ-
mara dos Deputados, João
Paulo Cunha.

Para remediar a situação,
o reitor comprometeu-se a
enviar ofício a Brasília con-
denando o ocorrido. Aloísio
também concordou em in-
cluir a reforma da Previdên-
cia na pauta da próxima reu-
nião do Consuni. “A greve”,
disse, “não é uma questão da
Reitoria, mas do movimento.
E a reforma é necessária para
toda a sociedade. Mas houve
radicalização por parte do
governo, com substituição de
parlamentares na Comissão
Especial e repressão no Con-
gresso. Por isso, acho impor-
tante que o Conselho Univer-

sitário acompanhe a crise”,
justificou.

O reitor leu a moção sobre
a reforma da Previdência So-
cial aprovada pelos conselhei-
ros na reunião anterior do
Consuni, que deverá ser en-
viada ao governo e ao Con-
gresso Nacional. Mas o texto
apresentado sofreu restrição
de representantes de funcio-
nários e professores por ser
considerado muito genérico:
não expõe com clareza a posi-
ção do órgão sobre a PEC 40.
A linha do texto foi a de fazer
considerações em favor do
servidor público, e chama
atenção para o desmonte do
Estado brasileiro como con-
seqüência da eventual apro-
vação da reforma proposta
pelo Planalto. A idéia é a de
que numa nova discussão o
Consuni aprove uma posição
mais enfática sobre a reforma
previdenciária.

Calendário
A principal pauta do Con-

suni na semana passada foi
aprovar um calendário único
para as atividades acadêmicas
da graduação e pós-graduação.
Depois de muita discussão, fi-
cou acertado que até o fim de
setembro os Conselhos de En-
sino (CEG e CEPG) encami-
nhem ao Consuni proposta de
calendário escolar.   

O

Calendário do
Comando de

Mobilização de
Greve:

28/7 – Reunião no
IPPMG – 13h

29/7 – Assembléia –
10h – CT

30/7 – Panfletagem
HU – 8h (Ponto de en-
contro: Poeirão)

31/7 – Assembléia –
10h – CT

1/8 – Reunião do HU
– 10h

Eis os deputados do Rio de
Janeiro integrantes da Co-
missão Especial da Reforma
da Previdência que votaram
contra os interesses dos ser-
vidores públicos:

Roberto Jefferson (PTB/RJ)
Paulo Baltazar (PSB/RJ)
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PEC 40

Desde o PL 9/99,
passando pela
PEC 40 até o
substitutivo do
relator votado na
semana passada,
um dos eixos da
reforma da
Previdência
proposta pelo
governo continua
inalterado: a
construção da
previdência
complementar no
âmbito do serviço
público, conforme
avalia Sara
Granemann,
professora da Escola
de Serviço Social,
membro do GT
Seguridade Social
da ADUFRJ e do
Andes-SN. A
discussão que faz
em seu doutorado é
sobre a acumulação
de capitais e fundos
de pensão. Uma vez
aprovada a emenda,
o Executivo pode
instituir por lei o
fundo de pensão.

 O que é previdência
complementar?

A previdência comple-
mentar se apresenta sob
duas formas: aberta e fecha-
da. Aberta, é a poupança pre-
videnciária que um indiví-
duo adquire com um banco
ou seguradora. Fechada, são
os fundos de pensão. Aque-
les que se organizam por ca-

PREVIDÊNCIA PRIVADA: Professora explica por que a previdência complementar é um mau negócio

Mas, afinal, o que são
fundos de pensão?

tegoria profissional, como o
dos funcionários do Banco
do Brasil (Previ) ou da Petro-
bras (Petros). Ou por empre-
sa, como o da General Mo-
tors, nos EUA. No Brasil, além
desses fundos tradicionais,
ainda há outra modalidade,
regulamentada recentemen-
te por uma resolução do Mi-
nistério da Previdência: Fun-
dos de Pensão do Instituidor.
É a possibilidade de institui-
ções como associações, sin-
dicatos e centrais sindicais
constituírem seus próprios
fundos.

 Por que fundos de
pensão?

O governo propõe que
uma parte importante da pre-
vidência do servidor seja ope-
rada como fundo de pensão:
aquela parte acima do teto de-
finido por lei. Para os atuais
servidores, o governo diz que
manterá a integralidade, em-
bora uma série de condições
faça com que seja difícil man-
tê-la. Para os futuros, o teto é
de R$ 2.400 e para os pensio-
nistas, R$ 1.058. Quanto mais
baixo for o teto, maior a corri-
da à previdência complemen-
tar. “A gente será empurrado
aos fundos de pensão. Esse é o
ponto central da reforma”, en-
fatiza Sara.

 E a proposta de fun-
dos públicos?

“Não existe essa história
do fundo de pensão público.
No mínimo é desinformação.
Público é o Estado. Quando
o Estado constrói políticas
públicas? Quando são uni-
versais”, explica Sara, mos-
trando que mesmo que seja
um fundo do servidor públi-
co, não será do Estado. O go-
verno pode estar na compo-
sição da gestão, o que não
caracteriza que este fundo é
estatal e muito menos públi-
co. Outra razão é a forma de
investimento do fundo: no
capital financeiro, predomi-

nantemente porque as taxas
de rentabilidade são maiores
que as do capital produtivo.
Isto inclui títulos públicos
(que o governo emite para
arrecadar dinheiro e pelos
quais paga juros) e ações na
Bolsa de Valores.

PREDADOR - O maior fundo de pensão americano
– Calpers – é dos funcionários públicos do estado da
Califórnia e nem por isso opera de modo menos preda-
tório que os outros tanto ao Estado como ao Trabalho -
Ele busca melhores investimentos, maiores taxas de
juros; os títulos públicos que rendem mais e operam
inclusive fora do país buscando maior lucratividade.

FALÊNCIA - O Chile fez uma reforma no início dos
anos 80, com a privatização da Previdência Social. Mais
de 20 anos depois, dos 21 fundos, só restam 7. Os outros
faliram ou deixaram de existir, e parte importante da
classe trabalhadora tem como única proteção uma apo-
sentadoria básica bancada pelo Estado em razão da
falência dos fundos. Caso contrário, estariam na mais
completa indigência.

 Qual o interesse?
O Estado como emprega-

dor vai ter que pagar a sua par-
te e por outro lado não terá a
parte da conta dos funcioná-
rios públicos acima do teto.
Aquela parte que agora vai
para o Estado, irá para o fundo
de pensão. Portanto, o Estado
terá menos recursos para rea-
lizar suas funções. Estima-se
que, se aprovada a PEC, os fun-
dos de pensão para o funcio-
nalismo de todas as esferas
movimentarão algo em torno
de R$ 250 bilhões de reais ou
mais, em cerca de quatro anos.
É por isso que há tanta gente
interessada. Não foi por outra
razão que, quando o governo
fez menção de negociar, os
maiores críticos foram os ban-
cos e o mercado financeiro.

 O sistema que pre-
valece hoje é bom?

Uma vez que o governo
continue bancando as apo-
sentadorias, continua cum-
prindo o seu papel. Não pre-
cisa mudar. O jeito atual é o
melhor. Previdência pública
para todo mundo, com regras
claras, repartição, solidarie-

dade. É o que o Estado tem
que assegurar: o direito dos
trabalhadores. Fundo de
pensão não assegura direito
dos trabalhadores, e sim es-
paço de crescimento do capi-
tal. Dois terços dos fundos de
pensão dos EUA – o que é
emblemático – estão insol-

ventes: não têm dinheiro para
bancar as aposentadorias de
seus filiados. Há exemplos
dramáticos e numerosos no
mundo inteiro. O Estado ab-
dica de ter esse recebimento
e o transfere para o capital
privado. Quando fale, o Esta-
do tem que bancar.

SARA GRANEMAN: "fundos de pensão públicos não existem"

"Fundo de

pensão não

assegura

direitos dos

trabalhadores"

Sara Granemann
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CARREIRA

O s ministros da Educa-
ção, Planejamento e
Casa Civil reuniram-

se na quinta-feira passada
para discutir o impacto fi-
nanceiro do Plano de Cargo
Único (PCU). O governo –
que assumiu o compromis-
so textual, através de docu-
mento assinado pelo minis-
tro da Casa Civil, José Dir-
ceu, de implantar o PCU ain-

NEGOCIAÇÃO: Ministros se reuniram na quinta-feira para discutir Plano de Cargo Único

Na luta pelo PCU

da este ano – considera alto
os gastos para  sua viabiliza-
ção (R$ 138 milhões/mês, R$
1,8 bilhão/ano). O governo,
então, está estudando uma
saída que responda ao com-
promisso assumido. Dessa
solução depende o envio do
PCU ao Congresso Nacional
na forma de projeto de lei.

Como se sabe, o governo
instituiu uma comissão inter-

ministerial que, com a  parti-
cipação de representantes da
direção da Fasubra, elaborou
o relatório final dentro do
prazo previsto. O PCU é uma
conquista da greve de 2001,

ainda no governo FHC.
Agora, pelo compromis-

so assumido, a res-
ponsabilidade é des-
te governo de implan-

tá-lo ainda este ano. O
PCU é um dos eixos especí-
ficos da nossa greve, e o
movimento está acompa-
nhando passo a passo o

desdobramento das ne-
gociações.

O debate
Quando for implantado, o

PCU vai trazer benefícios fi-
nanceiros imediatos. Mas o
ganho mais importante é es-
trutural, como observa Cenira
da Mata, da coordenação da
Fasubra e membro do GT-
Carreira.

Cenira participou de de-
bate no dia 23, organizado
pelo Comando Local de Gre-
ve no Quinhentão. Na sua
opinião, está em curso uma
verdadeira reviravolta em se

tratando de política de ges-
tão de pessoal, planejamen-
to, capacitação e valorização
dos servidores das institui-
ções federais de ensino su-
perior, escolas técnicas, agro-
técnicas e no Pedro II, que
pode servir de referência para
o resto do país, segundo ava-
liação do próprio Ministério
do Planejamento.

Cenira da Mata proble-
matizou, porém, alguns as-
pectos na luta pelo PCU. Se-
gundo ela, se o projeto de re-
forma da Previdência do go-
verno for aprovado, toda a
lógica do PCU estará corrom-
pida. Perdem, por exemplo,
os aposentados que não fo-
rem enquadrados antes da
reforma. Por isso, há pressa e
necessidade de mobilização:
tanto para que o plano seja
implantado ainda este ano
como para barrar essa refor-
ma, advertiu Cenira.

O servidor poderá optar
se continua no PUCRCE (nos-
so plano atual) ou se adere
ao PCU. As inúmeras vanta-
gens deste, no entanto, não
se limitam apenas ao retorno
financeiro do enquadramen-
to na nova tabela (que pode
chegar, em alguns casos, a
120%). “O principal é a possi-
bilidade da evolução na car-
reira, cerceada com a Consti-
tuição de 1988, que impediu
o ingresso em outro cargo a
não ser por concurso. Agora
teremos um só cargo: técni-
co-administrativo em Educa-
ção, no qual o servidor evo-
lui conforme sua capacitação
e a necessidade da institui-
ção”, disse.

As dúvidas
Qual a diferença entre

marceneiro e carpinteiro? Au-
xiliar de administração ou as-
sistente em administração?
Laboratorista, auxiliar de la-
boratório ou técnico de labo-
ratório? O curso que fiz tem
correlação direta ou indireta
com minha atividade? Quem

vai julgar? Inúmeras dúvidas
como essas consumiram o
maior tempo do debate, re-
sumidas em como o servidor
pode se enquadrar com a
possível implantação do pla-
no, quais as atribuições que
caracterizariam cada cargo ou
como aproveitar a qualifica-
ção de cada um.

Uma das maiores dúvidas
no entanto foi quanto a um
caso comum: o desvio de fun-
ção. “O projeto não vai en-
quadrar quem está em des-
vio: a instituição vai identifi-
car a necessidade profissio-
nal e abrir a vaga de acordo
com o aproveitamento dos
que fizerem a capacitação”,
esclareceu Cenira.

Um exemplo
André da Silva, 21 anos de

UFRJ, é técnico de laborató-
rio/área do Instituto de Bio-
física. É formado em Biologia
desde 1989 e efetivamente
vem desenvolvendo ativida-
des ligadas à pesquisa. Ele
perguntou se poderá ser en-
quadrado como tal.

Cenira explicou que uma
vez que haja a necessidade
de um biólogo, ele e os de-
mais interessados no cargo
passarão por um curso de ca-
pacitação (um Plano Nacio-
nal de Capacitação, assim
como um Programa Nacional
de Avaliação de Desempenho
serão construídos coletiva-
mente com instituições e ser-
vidores), e de acordo com o
aproveitamento de cada um
será feito o aproveitamento
no cargo.

A cartilha explicando o que
é o PCU e como se enquadrar
na nova tabela está sendo dis-
tribuída pelo SINTUFRJ. Mas
Cenira lembra que quem qui-
ser saber mais pode encon-
trar a íntegra do PCU assim
como as atribuições de cada
cargo na página da Fasubra
(www.fasubra.com.br), mais
especificamente na Coorde-
nação de Educação.   CENIRA. Integrante do GT-Carreira da Fasubra conduziu debate sobre o PCU no CCS

Foto: Niko Júnior



Úl t ima p á g i n a
ALOÍSIO TEIXEIRA invoca “resistência contra arbítrio” em posse solene na CEU

 O salão re-
cém reformado da
Casa do Estudante
U n i v e r s i t á r i o
(CEU), na enseada
de Botafogo, foi o
cenário escolhido
para a realização
da sessão solene
do Conselho Uni-
versitário (Consu-
ni) que deu posse
ao reitor e vice-rei-
tora da UFRJ, Aloí-
sio Teixeira e Syl-
via Vargas, na sex-
ta, 18 de julho. A
escolha do local,
de acordo com o
reitor, teve um
sentido simbólico.
“Estas paredes
guardam a memó-
ria da resistência
ao arbítrio, da qual
foram protagonis-
tas os estudantes,
durante a longa

Cenário de lutasCenário de lutas

Teixeira leu e assinou o ter-
mo de posse, e logo após in-
vestiu Sylvia Vargas vice-rei-
tora.

Homenagens –Homenagens –Homenagens –Homenagens –Homenagens – Horácio
Macedo, representado na
solenidade pela professora
Anita Macedo, sua fiel com-
panheira de uma longa vida,
foi homenageado por Aloí-
sio Teixeira: “E uma honra
poder me considerar suces-

SINTUFRJ
 A coordenadora do SINTUFRJ, Ana Maria

Ribeiro, fez um discurso marcante na cerimônia.
“Esta saudação tem cinco anos de atraso”, disse
Ana Maria, relembrando a resistência dos traba-
lhadores e estudantes contra a nomeação arbi-
trária de um reitor para a universidade pelo go-
verno FHC em 1998. A coordenadora do Sindica-
to ocupou a maior parte de sua intervenção para
falar da luta da comunidade universitária contra
o projeto de reforma da Previdência. "Não de-
fendemos privilégios, mas o Estado brasileiro e
a Universidade pública", disse. "Vivemos uma
época em que a aposentadoria se dava pela com-
pulsória, após os 70 anos de idade" observou.
"Isso antes de FHC. A aposentadoria cedo se deu
pela continuidade de ataques a direitos" afir-
mou.

Waldir Pires, da Controladoria Geral da
União, representou o governo. A professora Ma-
ria da Conceição Tavares, economista, também
esteve presente. 

noite do autoritarismo. Aqui,
partidos clandestinos se reu-
niram; aqui, ocorreram os
primeiros encontros do Co-
mitê Brasileiro pela Anistia;
aqui, surgiu o PT no Rio de
Janeiro. Aqui, portanto, se
praticava a liberdade quan-
do se tentou desterrá-la da
sociedade brasileira.” No dis-
curso, o reitor reafirmou o
seu compromisso de dar
continuidade às lutas da co-
munidade.”

Cerimônia –Cerimônia –Cerimônia –Cerimônia –Cerimônia – A beca nas
cores dos centros de origem
foram usadas na cerimônia
pelos decanos e ex-reitores
da UFRJ. Aloísio foi introdu-
zido na sessão solene do Con-
suni por uma comissão for-
mada por decanos e recebeu
o capelo e o medalhão de
ouro do conselheiro mais
antigo na classe de maior ní-
vel do magistério, o profes-
sor Olinio Gomes Paschoal
Coelho. Em seguida, foi a vez
de Sylvia Vargas receber as
honras que o seu novo cargo
na universidade exige. A fun-
cionária da Faculdade de
Medicina Isme Catureba San-
tos e o estudante Fábio Samu,
juntos com o presidente da
Fundação José Bonifácio,
Carlos Nilo Pamplona, escol-
taram a professora. Aloísio

sor dele”, afirmou. Entre os
ex-reitores presentes estavam
Adolpho Polilo, Alexandre
Pinto Cardoso, Paulo Alcân-
tara Gomes e Carlos Lessa.
Maria Yeda Linhares e Carlos
Nilo Gondim Pamplona, pro-
fessores eméritos da univer-
sidade, fizeram parte da mesa
principal, junto com os no-
vos sub-reitores, o coordena-
dor do Fórum de Ciência e

Cultura, Carlos Antônio Kalil
Tannus, e a prefeita da uni-
versidade, Maria Ângela Dias.

Compromissos –Compromissos –Compromissos –Compromissos –Compromissos – Sylvia
Vargas, a primeira mulher a
assumir um cargo tão impor-
tante na UFRJ, prometeu tra-
balhar pela comunidade com
dedicação e isenção. “Mas
minha principal mensagem
para este momento é de gra-
tidão aos alunos, professo-

“Para que“Para que“Para que“Para que“Para que
servem osservem osservem osservem osservem os
rituais?rituais?rituais?rituais?rituais?
SimplesmenteSimplesmenteSimplesmenteSimplesmenteSimplesmente
para que os quepara que os quepara que os quepara que os quepara que os que
os praticamos praticamos praticamos praticamos praticam
manifestem suamanifestem suamanifestem suamanifestem suamanifestem sua
intenção deintenção deintenção deintenção deintenção de
preservar seuspreservar seuspreservar seuspreservar seuspreservar seus
valores evalores evalores evalores evalores e
reafirmemreafirmemreafirmemreafirmemreafirmem
compromissos.”compromissos.”compromissos.”compromissos.”compromissos.”

Aloísio Teixeira

res e aos notáveis funcioná-
rios”, afirmou.

 O Hino Nacional foi exe-
cutado pela professora Elisa-
beth Lucas, com acompanha-
mento do coral da Escola de
Música. O coquetel servido
aos convidados após a sole-
nidade foi acompanhado pelo
som da harpa de Marco Anto-
nio Monteiro e a flauta trans-
versa de Igor Levy. 

Fotos: Niko Júnior

SIMBOLISMO. "Paredes que guardam memória da resistência ao arbítrio", disse Aloísio (no detalhe) sobre a CEU

RITUAL. Salão cheio numa festa onde ideais democráticos deram o tom


