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DIOGO NOGUEIRA. Sob calor escaldante 
da tarde de quinta-feira, 13, artista 
encantou a multidão na festa de fim 
de ano do Sintufrj, com recorde de 
participação.
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Três mil pessoas na 
confraternização
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Diogo Nogueira, a prin-
cipal atração da festa 
na tarde especialmen-

te quente de primavera, na 
quinta-feira, 13, foi certeiro: 
“2018 foi de luta. 2019 será 
fogo na roupa. Aproveitem 
para sambar”, disse o filho de 
João Nogueira. E o pessoal foi 
em frente.

Na verdade, o clima estava 
aquecido (sem trocadilho) 
desde o meio-dia,  com o 
desembarque de centenas de 
pessoas em grupos animados, 
como se fossem a um enorme 
piquenique.

Era o início de quase seis 
horas de convivência no conforto 
de um espaço para festas junto 
à Mata Atlântica, em Vargem 
Pequena. Nunca, na história 
do Sintufrj, uma festa reuniu 
tanta gente, cerca de três mil 
funcionários, numa estimativa 
conservadora. 

Tudo para encerrar um ano 
de dificuldades, mas com alegria 
(“ninguém vai tirar nossa ale-
gria”, disse Neuza Luzia, diretora 
do Sintufrj). E que venha 2019!

Diogo Nogueira foi a prin-
cipal atração. Mas antes de sua 
apresentação, a festa foi emba-
lada pela criativa banda V-Trix. 
Nos intervalos, além de músicas 
tocadas por DJs, os painéis de led 
exibiam imagens retrospectivas 
dos momentos de luta de 2018. 

Uma novidade foi apresen-
tada à categoria: o layout do 
site do Sintufrj inteiramente 
reformulado e que entrará no ar 
nos próximos dias. 

Na confraternização, grupos 
de funcionários reafirmaram 
seus laços de amizade, como 
o pessoal da Prefeitura, da 
Maternidade Escola, do Museu 

‘Aproveitem para sambar’
Uma superfesta para celebrar a vida e armazenar energias para 2019 (um ano desafiador) marcou a confraternização do Sintufrj

Nacional, do HUCFF, do IPPMG, 
da Divisão de Segurança, do 
Instituto de Microbiologia, da 
PR-4, entre muitos.

A festa foi muito elogiada, 
tanto por sua organização como 

“Só tenho a agradecer ao Sindicato por nos oferecer um momento 
como este. Que em 2019 a gente consiga os 26,05% e que o Sintufrj 
continue batalhando junto com a categoria, como sempre fez” – 
Sandra Valesca, Maternidade Escola

 “A festa está show de bola, ainda mais nesse lugar maravilhoso. 
O Sindicato está de parabéns. Eu espero que no ano que vem os 
nossos 26% e os 28% retornem e que todos sejamos muito felizes” 
– Solange Santana, IPPMG

“Eu espero que em 2019 nós tenhamos mais respeito, que nossos 
direitos não sejam retirados e que seja melhor ainda que 2018. A 
festa está maravilhosa, e cada ano só melhora” – Maria Luiza, 
aposentada

“Eu espero poder me aposentar em 2019 e que a categoria não 
perca nenhum direito. A festa está perfeita e a organização im-
pecável” – Carmen Odete Antinarelli, Horto da Prefeitura 
Universitária

“Eu tenho dez anos de HU. É a primeira vez que eu venho na festa, 
e adorei. Espero que 2019 seja o triplo melhor do que 2018” – Lu-
cimar de Matos, HUCFF

“É sempre muito bom reencontrar os amigos de trabalho por aqui. 
O que eu espero para 2019 é que nossa categoria não perca os 
26,05%” – Alexandre Zaccaria, HUCFF

“Nunca vi uma festa com tanta gente e tão bem organizada. A 
equipe do Sintufrj está de parabéns. Meu desejo para 2019? Fora, 
Bolsonaro!” – Juscelino Ribeiro, Diseg

por sua infraestrutura. Quarenta 
e dois ônibus ao todo, que saíram 
do Fundão e da Praia Vermelha, 
levaram os participantes. Houve 
também transporte especial do 
pessoal do campus de Macaé.

O que disseram

V-TRIX surpreendeu com inventividade, diálogo com a massa e um repertório que fez a festa explodir no salão

SINDICALIZADOS embarcam em um dos 42 ônibus tendo a 
festa como destino. Piscina refrescou o calor de 39 graus

Fotos: Renan Silva
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A luta não acabou
Desde fevereiro, quando o Tribunal de Contas 
da União (TCU) mandou cortar os 26,05%, o 
Sindicato abriu várias frentes para evitar que 
o percentual saísse dos nossos contracheques.

Agora, a prévia do pagamento de dezembro, 
que sai em janeiro, anuncia o corte do 
percentual. 

 Para evitar o corte, anunciado desde o início 
do ano, a direção do Sintufrj empenhou esforço 
máximo em várias frentes:

 Na Justiça, o Sintufrj foi até a instância 
máxima, que é o STF (Supremo Tribunal 
Federal), onde o ministro Alexandre de 
Moraes nem sequer apreciou os nossos 
argumentos.

 Na esfera administrativa, o Sintufrj se 
desdobrou de várias maneiras. Reivindicou, 

26,05%. Urgente! 

A base legal para as 
ações individuais

Vejam: a base de nossa argumentação no STF tinha sus-
tentação legal. Afi nal, nós recebemos esses valores há mais de 
20 anos, e existe uma lei que garante que, pelo tempo que 
recebemos os 26,05%, esse percentual não pode ser retirado dos 
nossos contracheques. Nós só não tivemos decisão favorável no 
STF porque o nosso recurso não foi apreciado. 

Hoje, a situação é a seguinte: logo que tivermos a prova do 

corte, vamos usar o mesmo argumento (de que o percen-
tual não pode ser cortado porque já o recebemos há mais 
de 20 anos), mas só que individualmente. O Sindicato vai 
disponibilizar sua estrutura e garantir a orientação para 
que os sindicalizados entrem na Justiça. Não vamos medir 
esforços para defender os interesses da categoria. A luta não 
acabou!

e o Conselho Universitário (Consuni) aprovou, 
por unanimidade, resolução que manteve 
os 26,05% na folha de pagamento até que se 
esgotassem todos os recursos jurídicos para 
manter o índice.

 O Sindicato tentou, ainda, na esfera 
política, pressionar parlamentares em Brasília, 
questionando a decisão do ministro do STF, que 
não levou em conta os argumentos da defesa.

 Numa última investida administrativa, 
construímos com a categoria os recursos 
administrativos na PR-4. Mas a Reitoria não 
acatou, a� rmando que estava condicionada à 
decisão desfavorável da Justiça e à ordem do 
TCU.

Mas nós não vamos desistir da disputa dos 
26,05%. Vamos partir para ações individuais na 
Justiça para defender nossos direitos. 
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Colegiado votará orçamento na quinta-feira,  de dezembro

EQUIPE da PR- que, com profissionais da PR- e do ETU, 
elaborou a proposta de orçamento apresentada ao Consuni 

Fotos: Divulgação

UFRJ projeta déficit 
de R$ 317 mi em 2019
Nova sessão do Consuni continua discussão do orçamento no dia 18, e no dia 20 o colegiado vota a proposta

A situação da UFRJ pode fi car 
ainda pior em 2019. A diferença 
entre as necessidades orçamen-
tárias e os valores acenados pelo 
governo, em se confi rmando os 
valores previstos no Projeto de 
Lei Orçamentária Anual (Ploa) 
encaminhado pelo governo ao 
Congresso, poderá ser de mais 
de R$ 317 milhões. 

A proposta de orçamento da 
UFRJ para 2019 foi apresentada 
na sessão do Conselho Universi-
tário do dia 13 pelo pró-reitor de 
Planejamento, Desenvolvimen-
to e Finanças (PR-3), Roberto 
Gambine e pelo superintendente 
da PR-3, George Pereira. 

Embora sejam uma versão 
preliminar, porque são valores 
estabelecidos e ainda não haja 
de fato defi nição dos limites 
do orçamento, os números 
são preocupantes: a dotação é 
ainda menor do que nos anos 
anteriores, o que aponta para 
um cenário de enormes difi -
culdades. 

Se o orçamento de 2018 
foi claramente insuficiente, 
agravando a crise, levando a 
cortes (como no número de 
terceirizados, nos serviços de 
manutenção, interrupção de 
obras e reformas imprescindí-
veis), o de 2019 não assegura 
condições para superação do 
passivo originado pelos con-
tingenciamentos de recursos e 
pela redução progressiva na Lei 

Orçamentária desde 2016.
A discussão prosseguirá em 

sessão especial no dia 18 e no 
dia 20, quando os conselheiros 
deliberarão sobre o tema.

Situação se agrava
George Pereira apresentou 

a tabela que mostra a dotação 
decrescente, que ele chamou de 
involução: em 2017, o total foi 
de R$ 417.229.255; em 2018, de 
R$ 388.260.095 e em 2019 está 
previsto na Ploa R$ 361.101.628. 

A maior queda de 2018 para 
2019 foi no orçamento de receita 
própria: de R$ 56.087.267 para 
R$ 34.357.451. A estimativa 

reduzida do MEC para esta 
arrecadação se deveu ao fato 
de que, em junho, quando a 
Ploa foi elaborada, ainda havia 
aluguéis em atraso para serem 
contabilizados. 

Gambine explicou que ele, 
o reitor e George estiveram no 
MEC em agosto, para apontar 
a previsão do crescimento dos 
recursos e que irá continuar 
reivindicando, também ao Con-
gresso, a revisão da estimativa. 

Além disso, segundo Gambi-
ne, não só a UFRJ, mas todas as 
universidades solicitam a revi-
são de recursos de investimentos: 
caíram de R$ 33.850.320 em 

Quanto a UFRJ 
precisará para 2019?

Quanto terá?

Quanto faltará?

R$ 678.432.067

R$ 361.101.628 

R$ 317.330.439

2017 para R$ 6.346.571 em 
2018, e para 2019 menos ainda: 
R$ 6.087.911. “Mal permite 

que atualizemos o parque de 
informática para a graduação”, 
alertou Gambine.
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Colegiado votará orçamento na quinta-feira,  de dezembro

Gráfico deveria andar no bolso
‘Orçamento cada vez menor’

O pró-reitor de Planejamen-
to, Desenvolvimento e Finanças 
(PR-3), Roberto Gambine, des-
creveu o cenário de involução 
do orçamento nos últimos anos 
e a situação de vulnerabilidade 
em que a universidade vai entrar 
em 2019. 

“O orçamento está cada vez 
menor. Não se consegue uma 
recomposição mínima das perdas 
anteriores para minimizar o défi -
cit que se carrega de um exercício 
para o outro e há a possibilidade 
de se chegar ao fi nal de 2019 com 
mais de R$ 300 milhões de dife-
rença. A gente passou estes quatro 
anos resistindo. Já entramos na 
gestão enfrentando um enorme 
défi cit que foi o contingencia-
mento da virada da gestão, na 
casa dos R$ 70 milhões. Nesse 
período não recebemos uma 
suplementação minimamente 
condizente com o corte que a 
universidade sofreu”, disse.

Limite do teto de gastos
A cada ano, desde 2014, a 

UFRJ sofre nova redução. “Isso 
aponta um cenário de enorme 
fragilidade institucional, com 
todas as consequências que 
estamos vivenciando: exaustão 
de todo patrimônio construído, 
incapacidade de avançar em 
intervenções mais signifi cativas 
na recuperação de instalações, 
quase total falta de condições 
para terminar as obras de inves-
timento. A gente não tem mais 
de onde tirar. Não tem mais onde 
extinguir postos de trabalho 
terceirizado”, disse o pró-reitor, 
apontando que isso começaria a 
atingir o próprio funcionamento 
da universidade. 

Desde 2016, segundo Gambi-
ne, o orçamento está limitado ao 
que defi ne a Emenda Constitu-

cional nº 95, a do teto de gastos: 
caiu de R$ 421 milhões em 2017 
para R$ 388 milhões em 2018, e 
R$ 361 milhões em 2019. “Não 
cresce, só há redução”.

Gambine explicou que a 
equipe da PR-3 fez um histórico 
dos quatro anos do ponto de 
vista do orçamento para que 
todos (comunidade, técnicos-
-administrativos, docentes, estu-
dantes, dirigentes) possam, com 
base nestas informações, estar 
cientes, “de forma que criemos 
um ambiente de mobilização, 
de defesa da instituição, de re-
composição de seu orçamento. 
Porque a cada ano está mais 
difícil manter a universidade 

funcionando, tamanha a res-
trição orçamentária”.

E se nada mudar...
“Dificuldades multiplica-

das! É a maior diferença desde 
os últimos quatro anos. A gente 
ainda trabalha na perspectiva 
de reduzir um pouco este défi cit 
acumulado – na casa de R$ 118 
milhões (até 2018). Pode ser que 
a gente consiga algum crédito 
suplementar, até por iniciativa 
da bancada federal, para dimi-
nuir um pouco o défi cit que a 
gente vai carregar para 2019”, 
disse Gambine.

Para Gambine, é importante 
que todos saibam o que está por 

vir: “A gente entende que não 
pode mostrar um futuro róseo 
quando enfrentamos enorme 
difi culdade na gestão. Até para 
a comunidade se armar para 
enfrentar essa realidade. Mas 
temos disposição, não vamos 
esmorecer.” 

Qual o caminho?
“O melhor caminho é que 

a gente consiga convencer o 
governo federal, as autorida-
des, o Congresso Nacional, a 
sociedade (da necessidade de 
orçamento). Mostrar o que isso 
pode causar na maior universi-
dade do país. Uma instituição 
centenária. Comprometida com 

ensino, pesquisa, extensão, com 
a assistência à população nos 
nossos hospitais”, disse. 

Para ele, a falta de recursos 
pode comprometer a formação 
de alunos, a assistência estu-
dantil, levar à redução de vagas: 
“Acho que ninguém pode aceitar 
isso. Não podemos pensar em 
desenvolver o país comprome-
tendo a sua principal instituição 
de ensino superior, onde está 
instalado o maior parque de 
laboratórios, referência em 
todas as áreas de ensino. Tudo 
isso é essencial para um projeto 
de nação que almeja posição 
competitiva e soberana em 
relação a outros países.”

Para piorar, conforme 
apontou o superintendente 
George Pereira, nem sempre 
dotação signifi ca execução (ou 
seja, autorização para o uso). 

Ao longo dos últimos anos, além 
do orçamento já defi citário, o total 
nem sequer foi liberado.

Isso fi cou bastante claro no 
gráfi co que, segundo Gambine, 

deveria ser carregado no bolso e 
apresentado toda vez que se falasse 
da situação da UFRJ. 

George acrescentou que as 
maiores despesas, como energia 

e serviços terceirizados (como  
mão de obra, limpeza, vigilân-
cia), têm contratos ajustados 
anualmente, em contraste com 
o orçamento decrescente. 
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TRAGÉDIA. Desastre para a civilização, incêndio foi em setembro

ROBERTO LEHER. Reitor foi eleito em consulta direta em 

Foto: Renan Silva

Foto: Internet

Eleição de reitor e vice já tem data 
Técnicos-administrativos, 

professores e estudantes irão às 
urnas escolher o novo reitor e 
seu vice, em primeiro turno, de 
2 a 4 abril de 2019, de acordo 
com o calendário eleitoral 
aprovado pela sessão do Con-
selho Universitário (Consuni) 
na quinta-feira, 13. O próximo 
passo será a convocação do 
Colégio Eleitoral para discutir 
as regras e o regimento eleitoral. 

Essa decisão adotada pelo 
colegiado máximo da UFRJ é 
devido à preocupação com even-
tuais mudanças de critério do 
governo Bolsonaro na escolha 
dos futuros dirigentes da univer-
sidade. Uma das medidas nesse 
sentido foi desvincular a votação 
do Colégio Eleitoral da eleição 
(ou pesquisa) realizada pelos 
três segmentos da comunidade 
universitária.  

“A gente tem uma Reitoria 
e um Conselho Universitário 
preocupados com o futuro da 
universidade, e a preocupação 

chega a ser tanta que leva a certo 
excesso de cuidado, que de certa 
forma abre mão do exercício 
da autonomia universitária”, 
avalia a coordenadora-geral do 
Sintufrj e integrante eleita da 
bancada técnico-administrativa 
no Consuni, Gerly Miceli.    

Calendário aprovado
Pelo calendário acadêmi-

co, em 2019 será realizada 
a pesquisa para sucessão na 
Reitoria, com novos reitor e 
vice-reitor sendo escolhidos pela 
comunidade universitária para 
cumprirem mandato de quatro 
anos (2019-2023). 

No parecer aprovado pela 
Comissão de Legislação e Nor-
mas do Consuni e apresentado 
pelo relator Flávio Martins, já 
com modifi cações, a eleição (ou 
pesquisa) será realizada pela 
comunidade universitária de 2 a 
4 de abril. A data, proposta pela 
conselheira Claudia Morgado, 
tem o objetivo de garantir mais 

tempo para que a comunidade 
universitária se prepare para 
uma escolha consciente, já que 
o próximo semestre acadêmico 
somente terá início em 11 de 
março. 

Entre as modificações pro-
postas também foi aprovado 
que haverá inscrição prévia 
obrigatória de candidaturas 
ao Colégio Eleitoral – os que 
comporão as listas tríplices de 
candidatos a reitor e vice-reitor 
a serem encaminhadas ao 
Ministério da Educação. Data: 
dias 24 e 25 de abril, das 9h 
às 17h, com suas respectivas 
Cartas-Programa. 

O Colégio Eleitoral, formado 
pelos maiores colegiados da 
universidade: Conselho Univer-
sitário (Consuni), Conselho de 
Ensino de Graduação (CEG), 
Conselho de Ensino de Gra-
duados (Cepeg), Conselho de 
Curadores e Conselho Superior 
de Coordenação Executiva, se 
reunirá no dia 30 de abril.   

Museu Nacional começa a voltar à vida
Na coletiva conjunta UFRJ, 

Ministério da Educação (MEC) e 
a Google, na quinta-feira, 13, foi 
anunciado um pacote de medi-
das em prol do Museu Nacional, 
incluindo a doação, pelo governo 
federal, de um terreno ao lado da 
Quinta da Boa Vista. 

O anúncio foi feito pelo secre-
tário executivo do Ministério da 
Educação, Henrique Sartori. Ele 
informou ainda que será criada 
uma rubrica específi ca para pré-
dios históricos no valor de R$ 45 
milhões. A medida ajudará nas 
obras de preservação, que são de 
alto custo para as instituições 

federais de ensino superior.
Outra novidade é que mais de 

1.500 peças do acervo atingidas 
pelo incêndio em setembro já 
foram recuperadas.

Recuperação  
O reitor Roberto Leher disse 

que os R$ 25 milhões conquista-
dos com emendas parlamentares 
serão aplicados no novo terreno. 
A nova área, que tem 49 mil 
metros quadrados, será utilizada 
para a construção de laborató-
rios. Segundo Leher, metade das 
obras emergenciais pós-incêndio 
já foi fi nalizada, e em março, du-

rante o carnaval, será concluído 
o telhado do museu. 

Museu on-line
No mesmo dia, também foi 

anunciada a estreia do Museu 
Nacional na Google Arts & 
Culture, uma plataforma que 
permite a navegação virtual por 
sete exposições on-line, através 
de óculos de realidade virtual. 
Resultado da parceria entre a 
UFRJ, o MEC e a Google, assinada 
em 2016. As imagens foram feitas 
em 2017 e cobrem cerca de 60% 
dos espaços do museu, antes do 
incêndio.
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direção do Sintufrj deu seu 
recado, destacando que con-
tinuará na batalha pelos 

26,05% agora em uma nova frente. 
Anunciou mudanças na comunica-
ção e reafirmou a defesa intransi-
gente dos direitos da categoria. Hou-
ve agradecimento especial à empresa 
All Care, que patrocinou a festa. 

“Nós recorremos no Supremo 
com a seguinte lógica: nós recebe-
mos os 26,05% há 24 anos. Então 
existe uma lei que nos garante con-
tinuar recebendo. O Supremo não 
avaliou, não aceitou julgar o nosso 
recurso. O que faremos é reivindicar 
individualmente na Justiça. O Sin-
dicato vai organizar uma equipe de 
advogados para que a gente entre 
com o processo individual e recupere 
esse direito. A gente é osso duro de 
roer, e não vamos deixar barato. Não 
vão tirar nossa alegria, nossa força e 
nossa capacidade de lutar. Hoje é um 
dia de festa, vamos confraternizar e 
ser muito felizes, pois merecemos 
muito.” – Neuza Luzia, coordena-
dora-geral

“Nós, da Comunicação, con-
seguimos implementar algumas 
coisas, como a mudança do jornal, 
estamos mantendo nosso Facebook 
ativo, iniciamos uma lista de trans-
missão no WhatsApp. Em breve lan-
çaremos um site novo, atualizado, 
além do nosso Portal da Transparên-
cia.” – Marisa Araujo, coordena-
dora de Comunicação

“Encerramos este ano de muitas 
lutas comemorando juntos, com 
nossos colegas de trabalho. Temos 
que reforçar que em 2019 nós te-
nhamos uma maior capacidade de 
fazermos mais, para além daqui, 
pois temos uma ameaça real na nos-
sa vida, com o próximo governo.” 
– Noemi de Andrade, coordena-
dora de Esporte e Lazer

“Estamos diante de uma con-
juntura das mais adversas na história 
recente do país. A ascensão de um 
governo de extrema direita é uma re-
alidade e que expõe os trabalhadores 
e suas organizações, como os sindica-
tos, na linha de ataques. Mas, agora, 
vamos dançar e cantar.” – Joana de 
Angelis, coordenadora de Educa-
ção, Cultura e Formação Sindical

 

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NOS 25 ANOS DO SINTUFRJ

‘Não vão tirar nossa alegria’
A

Fotos: Renan Silva

O NOVO LAYOUT 
do site do Sintufrj 
foi apresentado 
à categoria. Mais 
funcional e com 
visual atraente, 
entrará no ar 
nos próximos 
dias. O Portal da 
Transparência é 
parte do conteúdo 

NO PAINEL DE LED, a marca dos 25 anos do Sindicato. No palco, Diogo Nogueira, a principal atração dos shows da festa. 
Acima,dirigentes do Sintufrj dão o seu recado aos sindicalizados que lotaram as dependências do espaço do evento
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