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Dia de Luta e Paralisação
Em todo o país, a categoria para no dia 14 de abril, em defesa de direitos.  

Comício pela Democracia
Segunda-feira, dia 11, na Lapa, às 17h. 
Saiba por que o golpe na democracia brasileira está sendo organizado e o 
que perdemos se a ameaça se concretizar. Páginas 4 e 5

Às 10h, no auditório Samira Mesquita (Reitoria),
para decidir sobre a adesão ao Dia de Luta e Paralisação da Fasubra. 
Não falte! Página 3

Esta edição 
contém encarte 
especial com 
o resumo das 
teses das forças 
políticas que 
militam no 
movimento 
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Assembleia geral terça-feira, dia 12
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DOIS PONTOS

Edital do PBASE
Dispõe sobre as diretrizes 

de matrícula para o ano le-
tivo de 2016 no Centro Edu-
cacional Futuro LTDA, CNPJ 
10.947.063/0001-03 com Sede 
na Quadra 06 área reservada 
04, Ed. Lions Sl 508, sobra-
dinho-DF, que oferece aten-
dimento de Educação Básica 
– Ensino Fundamental I e II 
para acesso ao Ensino Médio.

1. DA FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL:

1.1. Conforme os dispositi-
vos da Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional –  
LDBEN Nº 9.394/96 – e, de 
acordo com o Regimento Es-
colar da Instituição, ficam 
estabelecidas as diretrizes 
de matrícula para o Ensino 
Fundamental I e II, e para o 
Ensino Médio do Centro Edu-
cacional Futuro LTDA.

3. DOS OBJETIVOS:
3.1. Este Edital tem por 

objetivo geral orientar a ma-
trícula dos alunos, no Centro 
Educacional Futuro LTDA, 
que oferece Educação Básica 
– Ensino Fundamental I e II, 
e o Ensino Médio.

3.3. O Edital de Matrícula 
tem como objetivos específi-
cos:

3.3.1. O SINTUFRJ estará 
buscando junto a instituição, 

espaços físicos para a reali-
zação das aulas, tais como 
na subsede do HU e outro 
no Campus da Praia Verme-
lha, assim como nos Campus 
avançados da UFRJ, conforme 
a demanda.

3.3.2. Divulgar este Edital 
aos associados do SINTUFRJ, e 
demais funcionários da Insti-
tuição, aos responsáveis pelos 
setores de recursos humanos 
para fazer levantamento das 
demandas nas unidades, e 
extensivo a toda a comuni-
dade, para fins de matrícula 
do público alvo da Educação 
Básica.

3.3.3. A celebração de pres-
tação de serviços educacionais 
aos associados do SINTUFRJ e 
a comunidade universitária, 
objetivando a preparação dos 
alunos para as avaliações das 
provas do ensino médio. Ca-
bendo ao Centro Educacional 
Futuro LTDA ministrar aulas 
quinzenalmente em um pe-
ríodo de 06 (seis) meses, ten-
do as aulas 1 (uma) hora de 
duração em dias e horários a 
ser acordado com o SINTU-
FRJ, que cederá o espaço com 
a estrutura necessária para a 
realização das aulas, assim 
como a confecção do material 
didático para ser distribuído 
aos alunos.  

3.3.5. O Centro Educa-

cional Futuro LTDA, unidade 
credenciada pela secretaria 
de educação onde o aluno 
realizará as avaliações, será 
responsável pela emissão dos 
documentos do aluno (de-
claração escolar, histórico de 
notas, publicação em Diário 
Oficial e emissão do certifi-
cado de conclusão). O prazo 
é de 90 dias úteis para emis-
são do Histórico de notas; 180 
dias úteis para publicação no 
D.O. E consequente emissão 
do Certificado de conclusão 
após autorização da inspeção 
Escolar, este prazo se dá, após 
a realização e consequente 
aprovação na última avalia-
ção pedagógica (provas);

 4.2. Dos valores para o 
ano de 2016:

Ensino médio: seis (6) 
parcelas de R$ 160,00.

5. DA DOCUMENTAÇÃO:
5.1. A efetivação ou reno-

vação de matrícula será reali-
zada, com o Centro Educacio-
nal Futuro LTDA, pelo aluno 
ou seu responsável legal, por 
meio do preenchimento do 
contrato de pagamento e da 
documentação específica, e 
após deferimento, assinatura 
do diretor.

5.2 Da documentação ne-
cessária para realização da 
matrícula:

Documentos do Aluno:
• Certidão de nascimento ou 
Casamento (cópia)
• 01 foto 3/4
• RG, CNH (cópia)
• CPF (cópia)
• Declaração de escolaridade
• Histórico escolar
• Último boletim da escola 
de origem (cópia)
• Comprovante de endereço 
(cópia)

6. LOCAL E HORÁRIO 
DA MATRÍCULA:

6.1.  A matrícula ocor-
rerá: no Campus da Ilha do 
Fundão,  subsede do HU, nas 
segundas e quartas-feiras, às 
14:00 horas. Na subsede do 
Campus da Praia Vermelha, 
as quintas-feiras, às 10:00 
horas, na sala dos contai-
ners (SC.04), assim como 
nos Campus avançados con-
forme a demanda.

6.2. De acordo com o ca-
lendário das inscrições, o 
Setor Financeiro do Centro 
Educacional Futuro LTDA 
dá garantia que as vagas se-
rão preenchidas sem limite 
quantitativo com base no 
item 4.2. Dos valores para o 
ano de 2016:

6.3. O local onde serão 
ministradas as aulas é o 
mesmo local onde os alunos 
farão as suas inscrições.

6.4. O cronograma das 
aulas será publicado em ou-
tra ocasião. 

7. DAS CONSIDERAÇÕES 
FINAIS:

7.1. As matrículas serão 
consideradas efetivadas após 
deferimento e assinatura do 
aluno.

7.2. O Estabelecimento 
de Ensino não está autori-
zado e nem tem condições 
de ministrar Educação Es-
pecial (artigo 58 da LDB), 
nem pessoal, equipamentos 
e recursos especializados 
para atendimento individu-
alizado a aluno, por suas 
necessidades especiais.

7.4. Os casos omissos se-
rão resolvidos pela Direção 
Administrativa e Pedagógica 
do Centro Educacional Fu-
turo LTDA.

7.5. A organização dos 
alunos será definida pela 
Escola e assistida pela Coor-
denação política e pedagógi-
ca do SINTUFRJ.

Este Edital entra em vi-
gor na presente data.

 Rio de Janeiro, 11 de 
abril de 2016.

Osvaldo dos Santos
Diretor Geral do Centro Edu-
cacional Futuro LTDA.

Em virtude de inúmeros casos de perda de salários por parte dos apo-
sentados que foram nas suas agências bancárias se recadastrar, a direção 
do Sintufrj recomenda aos companheiros que solicitem comprovante da 
operação efetuada.

Nota da direção

Adesões ao plano Amil
Atenção recém-ingressos na UFRJ e demais sindicalizados: até o dia 

22 de abril, quem desejar poderá fazer a adesão ao plano Amil. Informa-
ções com o Setor de Convênios do Sintufrj pelos telefones 3194-7102 e 
3194-7103. Biofísica e NCE sob nova direção

Na sexta-feira, dia 15, tomam 
posse no cargo de diretor e vice-
-diretora do Instituto de Biofísica 
Carlos Chagas Filho, da UFRJ, os 
professores Celso Caruso Neves e 
Carmen Cabanelas Pazos de Mou-

Amil: desconto nas drogarias Pacheco e São Paulo
Todo cliente Amil tem des-

contos nas drogarias Pacheco e 
São Paulo em qualquer lugar 
do Brasil: 5% em perfumaria 
e, no mínimo, 20% em medi-
camentos de marca e 30% em 
medicamentos genéricos. Para 
ter direito, basta apresentar a 

Reunião do AA na UFRJ
Às quartas-feiras, das 15h às 17h, na subsede do Sintufrj no HUCFF, na 

Rua Mariano A. de Andrade, Cidade Universitária.

carteira do plano (ou o número 
da carteirinha) e um documen-
to com foto.

O desconto é válido para todos 
os possuidores de planos do gru-
po, incluindo: Amil Dental, Dix, 
Onde, Next etc. Mesmo quando 
estes forem administrados por 

grupos terceiros (Qualicorp).
O desconto é para todos 

os tipos de medicamento de 
marca, genérico e perfumaria, 
apresentando ou não o recei-
tuário (a não ser que haja 
obrigatoriedade, como para 
antibióticos ou tarja preta). 

ra, respectivamente. A cerimônia 
será realizada às 13h30, no audi-
tório da unidade Professor Hertha 
Meyer (sala Gl22). 

Assumem no dia 20 de abril os 
cargos de diretor e vice-diretor do 

Instituto Tércio Pacitti de Aplica-
ção e Pesquisas Computacionais 
(NCE) Henrique Serdeira e José 
Fábio Marinho de Araújo, respec-
tivamente. Às 11h, no salão no-
bre da Decania, no CCMN. 

*Leia o edital na íntegra no site do Sintufrj (www.sintufrj.org.br).
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PLENÁRIA/FASUBRA

 

         

plenária nacional da Fasubra, re-
alizada nos dias 2 e 3 de abril, em 
Brasília, aprovou posição contra o 

impeachment da presidenta Dilma Rous-
seff e também contra as políticas que reti-
ram direitos dos trabalhadores. 

Para dar visibilidade às deliberações, 
os delegados eleitos pelas bases e os di-

“Dia de Luta com Paralisação” 

“O Brasil vive momentos decisivos de 
sua história, em que o acirramento da 
crise econômica e política no país tem de-
senlaces inimagináveis, com a tendência 
de que ocorra o aprofundamento da crise 
econômica e uma nova avalanche de ata-
ques sobre os trabalhadores, como também 
as chances de se consumar, no Congresso 
Nacional, o impedimento da presidente 
Dilma”, diz o texto aprovado na plenária, 
que faz uma análise da crise econômica e 
política brasileira. 

“Impeachment não é solução”
O objetivo central dos defensores do 

impeachment, relaciona o documento, 
“é a retomada do controle político priori-
zando a manutenção do projeto neoliberal 
no país, que exclui milhares de pessoas na 
partilha dos bens gerados pelo capital, ne-
gando à população seus direitos básicos da 
cidadania”.

O documento lembra que os setores da 
oposição de direita, que disputam com o go-
verno para se tornarem os novos represen-
tantes das elites, estão envolvidos em corrup-

ção. E, destacando a parcialidade seletiva da 
justiça burguesa, o texto conclui: 

“O movimento sindical e os movimen-
tos sociais devem se posicionar contra o 
movimento conservador que clama pelo 
impeachment da presidenta Dilma, e, ao 
mesmo tempo, construir a luta contra 
qualquer alternativa da direita, pois os di-
versos setores da burguesia, enquanto bri-
gam pelo poder, continuam construindo 
projetos que atacam os movimentos sociais 
e as classes trabalhadoras!”

Com a desculpa de promover a rees-
truturação fiscal, o Projeto de Lei (PLP) 
257/2016 segue, na visão da Fasubra, na 
contramão do fortalecimento do Estado 
referenciado socialmente e da valorização 
dos servidores públicos. 

O projeto de lei aponta para o mercado 
uma série de medidas que visam diminuir 
os custos da máquina do Estado sustenta-
das em arrocho salarial, privatização de 
estatais, entre outras ações contra os traba-
lhadores e a sociedade em geral.

“Não bastasse o arrocho salarial em-
butido no PLP 257, cujas medidas teriam 
duração de 24 meses, há também adoção 

Fasubra faz severas críticas ao pacote
de medidas estruturais, como a aprovação 
de uma nova lei de responsabilidade fiscal, 
reforma da Previdência Social, elevação de 
alíquotas de contribuição previdenciária dos 
servidores, ampliação de 20 anos da dívida 
dos estados com a União, proibição de novas 
contratações e de reajuste salarial durante 
24 meses, inclusão de terceirizados no gasto 
de pessoal, e a possibilidade de PDV (progra-
ma de demissão voluntária) como forma de 
redução do quadro de servidores.

Para a Fasubra, tudo isso vai aprofundar 
a precarização do trabalho, comprometendo 
a qualidade do serviço público, a execução 
do Plano Nacional de Educação e o combate 

do quadro dramático em que se encontra o 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, o projeto suspende o au-
mento real do salário mínimo, na con-
tramão das políticas de distribuição de 
renda, que pretendem reduzir as desi-
gualdades no país.

Inimigos da classe trabalhado-
ra serão denunciados –“Por isso, a 
Fasubra se posiciona contrária ao PLP 
257/2016, e, desde já, informamos que 
vamos divulgar o nome, o partido e a 
foto do parlamentar que votar contra 
os trabalhadores”, promete a direção da 
Fasubra.

rigentes da Federação deliberaram pela 
realização, na quinta-feira, 14 de abril, 
de um “Dia de Luta com Paralisação” – 
contra a reforma da Previdência Social, 
o pacote de ajuste fiscal do governo e o 
Projeto de Lei 257/2016, que se encontra 
no Congresso para votação em regime de 
urgência.

Assembleia geral  
Para deliberar sobre a adesão ao “Dia 

de Luta com Paralisação”, a diretoria do 
Sintufrj está convocando a categoria para 
assembleia geral, terça-feira, dia 12 de 
abril, às 10h, no auditório Samira Mes-
quita (ex-Salão Azul da Reitoria), na Ci-
dade Universitária. 

“Se cai a 
democracia, 
caem os 
sindicatos”

O coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis destacou o acerto da 
plenária ao compreender a importância 
da unidade da classe contra o golpe.

“A plenária foi bastante produtiva do 
ponto de vista da conjuntura. Houve um 
entendimento respeitoso entre a maioria 
das forças políticas que avaliaram a im-
portância da Fasubra estar se inserindo 
na análise de conjuntura que o país en-
frenta”, informou Assis. Somente uma 
força política não quis construir o con-
senso na luta contra o golpe, marcan-
do posição pelo “fora todos”, e acabou 
ficando em minoria, informou.

“A ampla maioria teve a compre-
ensão de que o momento é de unidade 
da classe trabalhadora na luta contra o 
golpe e contra o impeachment, porque 
mesmo com os ataques que enfrenta-
mos aos nossos direitos, o maior ataque 
é à democracia. Por isso o movimento 
precisa estar organizado para os dois 
enfrentamentos: pela democracia e por 
nossos direitos. Se a democracia for der-
rubada, caem juntos as entidades repre-
sentativas dos trabalhadores, e é preciso 
manter os sindicatos de pé para manter 
a luta em defesa dos direitos”, disse ele.

Outra deliberação importante da 
plenária, segundo Assis, foi o “Dia de 
Luta com Paralisação” nacional, na 
quinta-feira, 14, em defesa de direitos.

Foto: Fasubra

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS de todas as Ifes foram representados na plenária da Fasubra, em Brasília

A
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BRASIL

“O que vivemos hoje no 
Brasil é uma clara ameaça ao 
que foi conquistado a duras 
penas:  a democracia.  Uma 
democracia ainda incompleta, 
é verdade, mas que soube, nos 
últimos anos, avançar de ma-
neira decidida na luta contra 
as desigualdades e injustiças, 
na conquista de mais espaço de 
liberdade, na eterna tentativa de 
transformar este nosso país na 
casa de todos e não na dos pou-
cos privilegiados de sempre”, diz 
manifesto assinado por Leonar-
do Boff, Chico Buarque, Wagner 
Moura, Fernando Morais, Eric 
Nepomuceno e diversas outras 
personalidades do mundo artís-
tico e intelectual, que convoca 
para o Comício pela Democra-
cia, nesta segunda-feira, dia 11, 
no calçadão da Lapa, no Centro 
do Rio, com a presença de Lula 
e do cantor e compositor Chico 
Buarque de Hollanda.

A organização do comício, 
que começa às 17h, está sob res-
ponsabilidade da Frente Brasil 
Popular do Rio de Janeiro e do 
movimento Brasil Sem Medo. 

Trabalhadores das artes e da 

As razões pelas quais os patrões querem o golpe 
O golpe na democracia bra-

sileira viria para quebrar 
de vez o movimento de 

crescimento das lutas classistas e 
de conquistas de direitos. Essa é 
a avaliação do cientista político 
Juarez Guimarães em artigo publi-
cado na  revista Carta Maior, em 
que afirma não haver mais dúvida 
de que o capital financeiro interna-
cional, com sua força geopolítica, 
está apoiando e organizando o 
golpe na democracia brasileira.

E, para Juarez, os golpistas 
não apenas deixam pistas, mas 
produzem símbolos midiáticos em 

série. “Hoje, para derrotar o golpe, 
é preciso denunciar centralmente 
seu caráter patronal. A Fiesp, a Fir-
jan, as federações do Comércio de 
São Paulo, entidades empresariais 
do Paraná, Espírito Santo, Pará e 
muitas redes empresariais estão já 
em campanha aberta pelo fim da 
democracia no Brasil.

Além de quebrar a ascensão das 
lutas dos trabalhadores – pondo 
o governo com sua força e poder 
repressivo contra o movimento 
classista –, há em curso 50 projetos 
de lei antitrabalhadores e antipo-
pulares, racistas, machistas em 

andamento no Congresso Nacional 
que, em conjunto, desorganizam 
todo o sistema de direitos demo-
cráticos previstos 
na Constituição 
de 1988.

Entre estes 
projetos, a ter-
ceirização total 
das relações de 
trabalho, adul-
teração da legislação do trabalho 
escravo, retirada do direito de greve 
dos servidores, privatização de em-
presas públicas, desvinculação dos 
recursos orçamentários de percen-

tuais obrigatórios para a saúde e 
educação pública, desindexação do 
reajuste anual do salário mínimo em 

relação à inflação 
e ao crescimento 
do PIB.

Uma terceira 
razão apontada 
pelo autor diz 
respeito à polí-
tica externa, à 

política para os Brics (reúne os 
países emergentes Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul, que 
têm características comuns, para 
ganhar força no cenário político e 

econômico internacional na defesa 
de seus interesses), a posição da 
Petrobras no mercado mundial, 
ao peso do Brasil no recente ciclo 
progressista e distributivo das de-
mocracias na América Latina. “O 
golpe viria criar uma nova época 
de domínio norte-americano na 
América Latina”, diz o autor, aler-
tando que seria necessário, logo 
após, criminalizar o movimento 
sindical brasileiro em larga escala.

“Não se aplica um programa 
tão radicalmente antipopular 
sem doses maciças de violência”, 
conclui Juarez. 

“O golpe viria a 
criar uma nova 
época de domínio 
norte-americano na 
América Latina”

“Não há nenhum fundamen-
to para avançar em um processo 
de impeachment [contra Dilma], 
definitivamente não”, disse o 
secretário-geral da OEA (Orga-
nização dos Estados Americanos), 
Luis Almagro, a jornalistas em 
Washington, capital dos Estados 
Unidos, onde, na terça-feira, dia 
5, participou de um evento na 
Faculdade de Relações Interna-

OEA não vê fundamento para impeachment
cionais Elliott School. 

Para Almagro, é desonesto 
prosseguir com o processo de 
impeachment no Brasil  do 
modo como está sendo conduzi-
do. “Se houvesse uma acusação 
bem fundamentada, como em 
outros casos no Brasil, então 
perfeito”, disse ele, afirmando 
que não é o que acontece no 
processo que tramita no Con-

gresso Nacional.
O secretário alerta: “Nós te-

mos que nos apegar à norma e à 
Constituição”, e Dilma cumpre 
“um mandato constitucional”, 
com respaldo das urnas. 

Almagro já havia declarado 
“que nenhum juiz está acima 
da lei que deve aplicar e da 
Constituição que garante seu 
trabalho”.

Comício pela Democracia
Ato na Lapa nesta segunda-feira, dia 11, às 17h, com Lula e Chico Buarque de Hollanda 

cultura, em seus mais diversos 
segmentos de expressão, uni-
dos na defesa da democracia, 
afirmam: 

“Nos une, acima de tudo, a 
defesa do bem maior: a demo-
cracia. O respeito à vontade da 
maioria. O respeito à diversi-
dade de opiniões. Entendemos 
claramente que o recurso que 
permite a instauração do impe-
dimento presidencial – isso que 
em português castiço é chamado 
de ‘impeachment’ – integra a 
Constituição Cidadã de 1988. 
E é precisamente por isso, pelo 
respeito à Constituição, escudo 
maior da democracia, que seu 
uso indevido e irresponsável se 
constitui em um golpe branco, 
um golpe institucional, mas 
sempre um golpe. Quando não 
há base alguma para a sua 
aplicação, o que existe é um 
golpe de Estado.”

E o documento conclui lem-
brando que o grupo está reunido 
para “defender o presente. Para 
espantar o passado. Para mere-
cer o futuro. Para construir esse 
futuro. Para merecer o tempo 
que nos foi dado para viver”.

SECRETÁRIO-geral da OEA, Luis Almagro

Foto: Internet

Foto: Internet
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BRASIL

O mercado em primeiro lugar
Programa de governo do PMDB “Uma ponte para o futuro” prevê limitação do ensino 
gratuito nas Ifes, reforma do SUS, fim da CLT, limitação de recursos para o social...

Estão muito enganados os 
que pensam que PMDB, 
PSDB, DEM e demais par-

tidos articuladores do golpe na 
democracia brasileira governarão 
o país, caso consigam aprovar o 

impeachment da presidenta Dil-
ma Rousseff, pensando em tirá-lo 
da crise. Isso seria muita traição 
a seus ideais oportunistas.  

O programa de governo 
assinado pelo PMDB – “Uma 

do Banco Central e mais peso às 
convenções coletivas em detri-
mento à legislação trabalhista. 

O plano prevê a revisão de 
gastos na área social e uma 
nova política para essa área. 
Será o fim de todo o modelo de 
financiamento da Educação e 
da Saúde pública brasileira. O 
leque é amplo e inclui fim de 
subsídios, revisão na abrangência 
de programas sociais, mudanças 
na concessão de bolsas de estudo 
e até alternativas para o SUS. 

O uso do FGTS a fundo perdido 
para financiar o programa Minha 
Casa, Minha Vida vai acabar. 
Também será revista a conces-
são de subsídios empresariais e 
setoriais. Eles passariam a ser 
vinculados a metas de desempe-
nho e prazos predefinidos. Quem 
não cumprir o acertado perde o 
benefício. 

Na área educacional estão 
previstos: extensão do Prouni, 
programa para universidades 
privadas, ao ensino médio; e o 

Veja como o gabinete do senador Roberto Requião analisa as propostas do partido: 

ponte para o futuro” – atacará 
diretamente o sistema público 
da Educação e da Saúde, direitos 
sociais e trabalhistas. A pretensão 
deles é que o governo funcione 
como num sistema parlamenta-
rista. Imaginem um Congresso 
conservador, integrado por ban-
cadas lobistas e parlamentares 
acusados de corrupção, legislando 
pelo povo?

De tão pérfido, o plano dos 
golpistas, segundo analisam 
especialistas, enfrentará resistên-
cias até dentro do próprio PMDB. 
O senador paranaense Roberto 
Requião já se colocou publi-
camente contra praticamente 
todo o conteúdo. Chamado por 
muito tempo de Plano Temer, 
o projeto traz entre os pontos 
principais o fim da indexação do 
salário mínimo e dos benefícios 
previdenciários (que seriam 
reajustados anualmente com 
definição pelo Congresso e pelo 
Executivo), privatização do que 
for necessário, redução do poder 

Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) será mais seletivo. 
Haverá regras mais rígidas para 
o Fies, o Fundo de Financiamento 
Estudantil. E está em discussão no 
partido limitar o ensino gratuito 
nas universidades federais.

Em relação aos programas 
sociais, o que se sabe no momento 
é que o combate à desigualdade 
será mantido, mas concentrado 
apenas no atendimento aos 10% 
mais pobres, que estão abaixo da 
linha de pobreza (aqueles que por 
critérios internacionais vivem com 
menos de US$ 1 dólar por dia).

O programa do PMDB tam-
bém discute intervenção no 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
mas ainda não há clareza como 
organizá-lo. O que é certo é que as 
propostas de cunho social estarão 
intimamente ligadas à área ma-
croeconômica com o objetivo de 
criar um pacote de reestruturação 
dos gastos. Ou seja: o mercado virá 
em primeiro lugar. 

• Fim ou severa restrição aos 
subsídios da política industrial e 
de comércio exterior brasileira. 
Ou seja, o objetivo é acabar com as 
políticas que visam desenvolver e 
impedir maior desindustrialização 
do Brasil.

• Não usar mais o excesso de 
rendimento do FGTS como fonte 
de recursos a fundo perdido para 
subsidiar e financiar o programa 
Minha Casa Minha Vida. A razão 
disso é que o dinheiro do FGTS 
seria propriedade do trabalhador 
e não deveria ser usado para fazer 
política pública. Na prática, isso le-
varia a um desemprego em massa 
na indústria da construção civil, e 
muitas pessoas não teriam acesso 
à casa própria.

• Estender o Prouni para o 
ensino médio tem como objetivo 
privatizar de forma mais genera-
lizada o ensino médio.

• Limitar o Pronatec: o progra-
ma consiste num sistema de bolsas 
de ensino para cursos profissiona-
lizantes rápidos para a camada 
mais pobre da população e que 
tem muita dificuldade material 
e não material de realizar cursos 
profissionalizantes tradicionais 
que são extensos, dispendiosos 
ou focados para jovens com bom 
embasamento educacional.

• Limitar concessões de em-
préstimos estudantis pelo Fies. O  

objetivo declarado é gerar mais 
“meritocracia”. Na prática, isso 
significa que milhões e milhões 
de jovens deixarão de ter acesso à 
universidade.

• Concentrar os programas 
sociais apenas aos mais mise-
ráveis, os 10% mais pobres, que 
vivem com menos de US$ 1 dólar 
por dia. 

• “Intervenção no Sistema 

Único de Saúde (SUS)”. Não sabem 
o que fazer com ele, só dizem que 
está sem controle e que precisa 
ser “reorganizado”. Na prática, 
certamente são desculpas para 
justificar a redução dos repasses 
orçamentários para o Ministério 
da Saúde. A “reorganização” é 
só uma forma de descobrir como 
fazer o SUS funcionar pelo menos 
precariamente com menos recur-

sos. Ou seja, descobrir quem pode 
chorar menos se não puder mais 
ser atendido: os pacientes com 
câncer, com diabetes,  com tuber-
culose, ou as grávidas com zika.

• Novo regime orçamentário, 
com o fim de todas as vinculações 
de receitas: é simplesmente o fim 
de todo o modelo de financia-
mento da Educação e da Saúde 
pública brasileira.

Mais algumas propostas do “Uma ponte para o futuro” 

Juros e dívida pública:
• Aumento acentuado do 

superávit primário, ou seja, 
um mega-arrocho fiscal. O 
instrumento normal para isso 
é a obtenção de um superávit 
primário capaz de coibir as 
despesas de juros menos o 
crescimento do próprio PIB. Em 
tese, isso faria reduzir os juros. 
Mas não foi o que aconteceu 
em outras situações, como no 
primeiro ano do mandato de 
Dilma Rousseff.

Privatizações e 
infraestrutura:
• Maiores tarifas para as 

concessionárias privadas de ser-
viços públicos: energia elétrica, 

gás, telefonia, internet, pedágios...
• Privatizações. Executar uma 

política de desenvolvimento centra-
da na iniciativa privada, por meio 
de transferências de ativos que se 
fizerem necessárias, concessões am-
plas em todas as áreas de logística e 
infraestrutura.

• Fim do Regime de Partilha 
do Pré-Sal.

• Fim do controle da Petrobras 
sobre o Pré-Sal. Isso foi recente-
mente aprovado no Senado, após 
um ano de manobras regimentais 
capciosas.

• Medidas diversas para limitar 
a capacidade do governo de usar 
as estatais para fazer políticas 
de interesse público e forçá-las à 
privatização.

Política Social:
• Reduzir os gastos so-

ciais em assistência, saúde e 
educação. Eufemisticamente, 
propõem estabelecer uma 
agenda de “transparência” e 
de “avaliação de políticas públi-
cas” que permita a identificação 
dos beneficiários e análise dos 
impactos dos programas. O 
documento afirma que o “Brasil 
gasta muito com políticas públi-
cas com resultados piores do que 
a maioria dos países relevantes”.

Política trabalhista:
• Fim da CLT. Na área traba-

lhista, permitir que as convenções 
coletivas prevaleçam sobre as 
normas legais.

Fotos: Internet

ARTICULADOR do golpe: Michel Temer
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DIVERSOS

Desafio Saúde na Medida Certa
O primeiro desafio do pro-

grama Saúde na Medida Certa 
foi realizado na quinta-feira, 
dia 14, com caminhada e cor-
rida de dois quilômetros den-
tro do campus da Cidade Uni-
versitária. A concentração foi 
às 7h15 e a largada às 7h45, 
na praça em frente à sede do 
Sintufrj.

O Saúde na Medida Certa 
é realizado pelo Espaço Saú-
de Sintufrj em parceria com 
a Pró-Reitoria de Pessoal, o 
Instituto de Nutrição Josué de 
Castro e o Laboratório de Ava-
liação Nutricional (Lanutri), 
da UFRJ.  

Participaram do desafio 
32 técnicos-administrativos 
em educação – o programa é 
dirigido somente à categoria. 
De acordo com a coordenadora 
do Espaço, Carla Nascimento, 
O Saúde na Medida Certa ob-
jetiva o bem-estar físico das 
pessoas e não apenas a perda 
de peso. 

O programa consiste de 
atividades físicas e alimenta-
ção balanceada. Os partici-
pantes passaram por exame 
ergométrico, fizeram exame de 
sangue e foram atendidos por 
nutricionistas. Com todos os 
resultados na mão, iniciaram 
as atividades físicas no Espaço 
Saúde Sintufrj.     

Reparação histórica é tema de seminário no Cais do Valongo
A dívida da história com ne-

gros, descendentes dos povos es-
cravizados, foi reconhecida em 
2001, na Conferência Mundial 
contra o Racismo, a Discrimina-
ção Racial, a Xenofobia e formas 
correlatas de Intolerância, orga-
nizada pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), na cidade de 
Durban, África do Sul, quando o 
tráfico transatlântico de africanos 
e sua escravidão foram declarados 
crimes contra a humanidade. 

Em 2007 e 2013, militantes 
negros pró-reparação realizaram 
o Congresso Nacional de Negros 
e Negras com este tema e desen-
cadearam, em conjunto com li-
deranças indígenas, o Movimento 
pela Reparação para o Povo Negro 
e o Povo Indígena (Morenind). 
Em 2015, o movimento propôs 
um Projeto Legislativo de Inicia-
tiva Popular (PLIP), que, para ser 
apreciado na Câmara Federal, pre-
cisa ser assinado por cerca de 1,5 
mil eleitores. 

Para conseguir as assinaturas, 
o Morenind se uniu à Organização 
para a Libertação do Povo Negro 
(OLPN) numa grande campanha. 
A organização dessa mobilização 
foi o tema central do Seminário de 
Reparação Histórica, realizado no 
dia 2 de abril pelo movimento, no 
Centro de Ação da Cidadania, no 
Cais do Valongo.  

Marcelo Anastácio, subsecretá-
rio da OLPN, informou que o se-
minário contou com a participação 
de representantes de outros movi-
mentos pela compreensão da ne-
cessidade de organização do povo 
para lutar pelo povo. “Nós temos 
a compreensão que a reparação é 
questão tática, uma das formas de 
libertação que perpassa a questão 
socioeconômica”, diz Anastácio. 

Herança a ser preservada
No seminário foram apresen-

tadas formas de negociação para a 
preservação da área geográfica de 
herança africana, como a região 

portuária do Rio de Janeiro. 
Yedo Ferreira, fundador do 

Movimento Negro Unificado 
(MNU), explica que o seminário 
demonstrou a “necessidade de nos 
aproximarmos mais da popula-
ção. Porque a luta pela reparação, 
se não incorporar efetivamente 
aqueles que têm que ser reparados, 
não vai para a frente”. 

E como observou que o semi-

nário não conseguiu mobilizar jus-
tamente as pessoas que moram na 
área a ser preservada, propôs uma 
mudança de tática: “Vamos ao 
Morro da Conceição, da Previdên-
cia, da Saúde falar com as pessoas 
ao invés de tentar trazer as pessoas 
para nos ouvir. Se Maomé não vai à 
montanha, a montanha vai a Mao-
mé”, parafraseou o militante.

O militante defende a neces-

sidade de mobilização por conta 
das ações do governo municipal, 
“que está acabando com prédios e, 
consequentemente, com a história 
que eles representam da presença 
do africano no local. Se deixar-
mos, vão acabar com a área de 
preservação”, alertou Yedo, desta-
cando que o seminário foi impor-
tante para consolidar a tática para 
as ações futuras. 

AQUECIMENTO com professores do Espaço Saúde antes do início da maratona pelas ruas do Fundão 
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DEBATE

Governo é criticado por propor a reforma da Previdência
Apesar das críticas contundes à política econômica, ameaça de impeachment é rechaçada  

O Núcleo da UFRJ pela Audi-
toria Cidadã da Dívida Pública 
realizou no dia 5 de abril, no 
auditório do Roxinho (CCMN), 
debate sobre a reforma da Pre-
vidência Social com a partici-
pação da professora do Instituto 
de Economia da UFRJ Denise 
Lobato Gentil, do coordenador-
-geral do Sintufrj Francisco de 
Assis, da presidente da Adufrj, 
Tatiana Roque, e do dirigente do 
Diretório Central dos Estudantes 
Mário Prata, Felipe Muniz – 
DCE/UFRJ. O professor emérito 
Nelson Souza e Silva coordenou 
o evento. 

Macroeconomia 
a favor do ajuste 

Segundo Denise, o ajuste fis-
cal, que tem como carro-chefe a 
reforma da Previdência, é con-
sequência do cenário macroeco-
nômico, que registra queda ace-
lerada do Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de bens e 
serviços produzidos no país num 
ano. “Se em anos anteriores o PIB 
alcançava crescimento da ordem 
de 4,1%, de 2011 a 2014 cresceu 
cerca de 2,1%, e, em 2015, teve 
queda de 3,8% (um PIB negati-
vo)”, afirmou, apontando tam-
bém a queda nos percentuais de 
investimento de 2011 a 2014 – 
apenas 0,7%.  

A professora criticou, ainda, 
o corte nos investimentos públi-
cos de grandes proporções, e as 
desonerações (renúncia) de tri-
butos concedidas pelo governo 
da presidenta Dilma desde 2011 
(que chegou a cerca de 4,93% 
do PIB em 2015) – “uma das 
estratégias mais importantes da 
política fiscal para estimular o 
investimento privado”. E exem-
plificou: “Se aos R$ 192,7 bi-
lhões de desonerações em 2014 
se somar a renúncia da receita 
na área da Previdência, chega-
-se ao total de R$ 249, 8 bilhões, 
quantia maior do que tudo o que 
foi gasto com Saúde, Educação e 
Assistência Social naquele ano”.

Seguridade tem superávit
Na sua longa explanação so-

bre a política de governo, Denise 
provou que, ao contrário do que 
é anunciado, e mesmo com que-
da acentuada na taxa de cresci-
mento real da receita da seguri-
dade, houve, em 2014, superávit 
da Seguridade Social da ordem 
de R$ 35,5 bilhões, apesar das 
desonerações tributárias.

Dados apresentados por ela 
mostraram que, na desoneração 
das contribuições sociais à Previ-

dência Social, o INSS abriu mão 
de recolher em 2015 cerca de R$ 
62 bilhões. “Mas o governo colo-
cou na imprensa que o déficit da 
Previdência foi de R$ 85 bilhões 
em 2015”. Para Denise, não é ra-
zoável que o governo pratique a 
renúncia de receitas e proponha 
corte de gastos com a Reforma da 
Previdência. Porque, apesar do 
cenário nada otimista,  a Segu-
ridade Social gera superávit. “O 
problema não é da Previdência 
ou da Seguridade. Não tem nada 
de errado com o sistema que con-
segue amparar todos os que re-
correm ao SUS e aos benefícios”, 
disse, explicando que o governo 
quer desvincular receita para 
gastar onde quiser. 

Defesa da democracia
Em resposta às críticas ao 

governo feitas pela professora, 
alguém da plateia gritou “Fora 
Dilma e Fora PT”. Mas as ma-
nifestações que se seguiram fo-
ram de alerta: “Cuidado com o 
fora Dilma. Quem será coloca-
do no lugar dela? Lembrem-se, 
os senhores do mundo estarão 
por trás”, disse Nelson Souza e 
Silva em referência ao livro de 
Jean Ziegler, vice-presidente do 
Comitê Consultivo do Conselho 
dos Direitos Humanos da ONU, 
“Novos Senhores do Mundo”, 
sobre banqueiros e grandes 
corporações internacionais que 
compram políticos e juristas 
para lhes beneficiarem.

A presidente da Adufrj, Tatia-
na Roque, afirmou que a veloci-
dade das reformas será mais ace-

lerada num governo do PMDB. 
“Tudo indica que no que estão 
planejando há diferenças sim em 
relação à velocidade das reformas 
que atacarão direitos dos traba-
lhadores. Minha questão é: nos 
organizarmos, para enfrentar 
uma ameaça tão poderosa? ”

O coordenador-geral do Sin-
tufrj Francisco de Assis propôs:   
“Devemos lutar ainda mais por 
mais investimentos e distribui-
ção de renda. Precisamos real-
mente sair do ‘tacar pedras’ e 
construir alternativas para além 
da polarização que se vive hoje.  
Está em curso um golpe. A opi-
nião dos trabalhadores técnico-
-administrativos, inclusive do 
campo da oposição ligada ao 
PSOL, é de que o impeachment 
deve ser combatido. A delibera-
ção da última plenária da Fasu-
bra, por ampla maioria, indica 
que, neste momento, por meio 
de um golpe articulado no Judi-
ciário com o apoio da mídia que 
a gente conhece, o estado demo-
crático de direito está ameaçado. 
E se amanhã tivermos um golpe, 
não poderemos mais nos reunir 
democraticamente”, frisou.  

O estudante Felipe Mu-
niz disse que não crê em golpe 
contra a democracia, mas acha 
importante ir contra o im- 
peachment e o projeto do PMDB 
“Uma ponte para o futuro”, po-
rém, defendeu que a luta deve 
ser por direitos, porque o atual 
governo também deu um golpe 
na classe trabalhadora ao cortar 
recursos para a educação.

Com a experiência de quem 

viveu o golpe de 1954 com Getú-
lio Vargas, e o de 1964, no governo 
de João Goulart, Nelson Souza e 
Silva pediu reflexão aos presentes, 
“porque não se sabe o que vem por 
aí”. “Com a interrupção da demo-
cracia, querem impor um governo 
que pode tirar todas as liberdades 
democráticas. Corremos um risco 
muito sério”, afirmou.

“Essas forças que estão le-
vantando a pauta do impeach-
ment são um movimento golpis-
ta. As taxas de juros no governo 
FHC eram muito maiores do que 
a média das taxas no governo 
petista”, disse José Bernardes, 
integrante do Núcleo Estadual 
da Auditoria da Dívida Pública.

Esteban Crescente disse que 

acredita no caminho das lutas 
nas ruas, mas que os próximos 
10 dias vão definir a história do 
Brasil. “Deixar passar o que está 
acontecendo é deixar passar o 
pacote de maldades.  O processo 
de impeachment existe, e acredi-
to que a situação vai ficar muito 
pior se o golpe acontecer”. 

Denise Gentil reconhece que não 
há base técnica para o impeach-
ment, pois é natural que bancos pú-
blicos adiantem verbas aos governos 
– o que a oposição chama de “pe-
daladas fiscais”.  “De fato (se a pre-
sidenta) cair por um impeachment 
cuja sustentação não tem base legal 
é um incômodo para todo mundo, 
mesmo para quem não votou”. A 
professora é a favor de novas eleições.

FELIPE Muniz, Nelson Souza e Silva, Denise Gentil, Francisco de Assis e Tatiana Roque

Fotos: Renan Silva

JOSÉ Bernardes ESTEBAN Crescente

 

         



AULA DE CIDADANIA

Largo de São Francisco, 
no Centro do Rio, onde 
fica o Instituto de Filo-
sofia e Ciências Sociais 

(IFCS), da UFRJ, foi ocupado 
no dia 6 de abril por técnicos-
-administrativos em educação, 
professores, estudantes, reitor, 
pró-reitores, decanos e lideranças 
sindicais e estudantis.   

O ato-show, intercalado por 
intervenções políticas, contou com 
apresentações culturais da Compa-
nhia Folclórica do Rio de Janeiro, 
de cantores de MPB e do músico 
Tico Santa Cruz, fundador da 
banda Detonautas e ex-estudante 
do IFCS. O ato, segundo o reitor 
Roberto Leher, foi uma afirmação 
da UFRJ em defesa de princípios 
e valores que dão sentido à vida 
universitária, e por isso mesmo 
devem ser preservados.

“Democracia, direitos sociais 
respeitados e, sobretudo, a con-
vicção de que o pluralismo teórico 
e a possibilidade de produzirmos 
um conhecimento relevante para 
solucionar os problemas dos povos 
para pensar os grandes lemas da 
humanidade exigem um ambiente 
em que o Judiciário, os meios de 
comunicação e o Parlamento não 
atuem de maneira antidemocráti-
ca”, disse o reitor para centenas de 
pessoas no Largo de São Francisco. 

A resistência, segundo Leher, 
é para impedir que grupos eco-
nômicos operem em prol de seus 
interesses, que hoje estão voltados 
para um novo ajuste fiscal. “Esses 
grupos avaliam que o governo 
Dilma já deu o que tinha de dar. 
Não queremos discutir o governo, 
mas avaliamos que o ataque que 
está por vir por parte destes setores 
deve mobilizar todas as instituições 
democráticas, as instituições da 
República, os movimentos sociais 
e sindicais em defesa dos princípios 
da democracia e das conquistas 
democráticas. E, sobretudo, para 
que nós possamos ter precisão no 
diagnóstico, pois o que está em 
jogo são os direitos sociais do povo 
brasileiro”, explicou o reitor.

Cultura popular – A Com-
panhia Folclórica abriu o ato, 
representado por um boneco 
do ex-presidente Lula. Ritmos e 
danças populares, como coco e 
ciranda, dominaram o espaço. O 
compositor Tico Santa Cruz, que 
tem criticado nas redes sociais 
a incitação ao ódio, deu o seu 
recado ao cantar a música “Mais 
uma vez” – uma mensagem de 
esperança. 

As falações dos representantes 
das entidades que apoiaram o ato 
– Sintufrj, Attufrj, Adufrj – pauta-

UFRJ diz nao ao golpe em ato 
no Largo de Sao Francisco 

ram-se pela defesa da democracia 
e contra o golpe, mas também por 
críticas às ações do governo Dilma 
Rousseff que atacam direitos 
sociais e trabalhistas. 

Manifestações 
O coordenador-geral do Sin-

tufrj Francisco de Assis destacou a 
luta da categoria por democracia 
na UFRJ e no país: “Deixamos de 
ser serviçais para sermos traba-
lhadores técnico-administrativos 
em educação. Na década de 1980, 
lutamos muito pela democratiza-
ção, pelo voto direto para reitor e 
pela autonomia da universidade. E 
continuamos lutando pelo voto di-
reto para reitor e por um congresso 
paritário, para construir a reforma 
do estatuto da UFRJ e termos pari-
dade nos órgãos colegiados, junto 
com os estudantes”. 

Assis finalizou sua participação 
no ato afirmando: “Estamos aqui 
defendendo a democracia, mas 
não o governo que promove o 
ajuste fiscal, a reforma da Previ-
dência, o ataque aos direitos dos 
trabalhadores e o corte de verbas 
que está sendo feito e que afeta 
nossos companheiros terceiriza-
dos. Estamos na luta em defesa 
da democracia, mas queremos 
avançar na luta por mais direitos. 
Não ao retrocesso, não ao golpe e 
sim à democracia!”

O coordenador de Administra-
ção e Finanças da Fasubra, Paulo 
Vaz, ressaltou a força da entidade 
– que têm mais de 200 mil traba-
lhadores na base – e, dirigindo-se 
aos estudantes, criticou o ajuste 
fiscal do governo: “Ajuste errôneo, 
desagregador, desavergonhado que 
o governo tem imposto à educação 
brasileira, com o qual nunca co-
mungamos. Mas temos que alertar 
sobre aqueles que querem ocupar o 
espaço de vocês nas ruas, porque as 
ruas sempre foram dos estudantes 
e dos trabalhadores, e refletir sobre 
o que eliminamos de ruim (neste 
governo). Não podemos permitir 
que um histórico de 12 anos em 
prol da educação – em que se 
colocou muitos estudantes nas 
universidades – seja jogado fora 
de uma vez. Estou me referindo a 
esse golpe”. 

Paulo Vaz classi f icou o 
impeachment como “golpe 
de direita sem-vergonha”, e 
afirmou que os estudantes, 
trabalhadores da educação e 
professores serão protagonistas 
de um momento ímpar no país. 
“Além de não permitir o golpe, 
além de não permitir o impeach-
ment, nós temos de colocar o que 
restou ainda de bom no prumo, e 

temos de fazer isso na rua. Pela 
educação, pelo desenvolvimento, 
porque nós, negros, mulheres e 
jovens, sabemos o quanto custa 
estar hoje numa universidade 
pública”.

Tatiana Roque, presidente da 
Adufrj, também não poupou críticas 
ao governo Dilma, mas reafirmou 
que o ato da UFRJ defendia a 
democracia sob todas as formas: 
“Temos de levar em consideração 
o motivo do impeachment. O que 
está em jogo é uma criminalização 
da política econômica do governo 
naquilo que ela ainda tem de mini-
mamente inclusiva e preocupada 
com os direitos sociais. Grande 

parte dos créditos suplementares 
feitos por Dilma foi para finan-
ciamento da universidade pública 
e dos hospitais universitários. Se 
lembrarmos disso, ganhamos um 
motivo a mais para sermos contra 
o impeachment e nos mobilizar-
mos, pois o projeto de ataque aos 
direitos sociais é ainda maior 
do que o do impeachment, e irá 
continuar nos ameaçando”.

A presidente da Associação dos 
Trabalhadores Terceirizados da 
UFRJ (Attufrj), Waldinea Nasci-
mento, disse que os terceirizados 
são os que mais sofrem com o 
ajuste fiscal, mas estão atentos 
ao que ocorre no país: “Pensam 

que o trabalhador terceirizado 
está alheio a essa conjuntura 
que estamos vivendo? Muito pelo 
contrário, sabemos exatamente o 
que está acontecendo e os direitos 
que estão querendo tirar de nós. 
Não aceitamos o retrocesso. Es-
tou aqui representando a massa 
trabalhadora, e nós dizemos não 
ao golpe”.

Pedro Paiva, representante do 
Diretório Central dos Estudantes 
da UFRJ (DCE Mario Prata), como 
na maioria dos que se manifesta-
ram, sustentou que o ato não era 
a favor do governo, mas contra 
o retrocesso e pelas conquistas 
democráticas. 

O
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