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Trabalhadores vão às ruas defender direitos e exigir o fim do governo golpista de Michel Temer. 
Na UFRJ, técnicos-administrativos em educação estão em estado de greve. Páginas 3, 4 e 5 

Agosto começa 
com mobilizações 

Pressão nas ruas pode derrubar o PLP 257 e a PEC 241. Páginas 6 e 7 
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Vigilantes da UFRJ trabalham em escala especial
Desde o início de julho, em 

virtude dos Jogos Olímpicos, a Co-
ordenação de Segurança da UFRJ 
(Diseg) pôs em prática, na Cidade 
Universitária, um plano especial de 
trabalho, que só será desativado no 
dia 30 de agosto. 

O plano ampliou o trabalho 
regular das equipes de segurança 
patrimonial (servidores da UFRJ) 
em todo o campus, especialmente 
na Escola de Educação Física e 
Desportos (EEFD), onde treinam as 

equipes de hóquei sobre grama, de 
rúgbi e de nado sincronizado, e nas 
cercanias do Laboratório Brasileiro 
de Controle de Dopagem (LBCD), 
que está funcionando como apoio 
aos jogos.

Atuação da Diseg – Robson 
Gonçalves, coordenador de seguran-
ça da UFRJ, explica que a demanda 
pela intensificação do trabalho dos 
vigilantes surgiu nas reuniões sobre 
segurança no campus durante a 
Olimpíada com a Força Nacional e 

o Comitê Olímpico. 
De acordo com o planejamento 

estabelecido, até o dia 30 de agosto, 
as equipes da Diseg atuarão na 
segurança das áreas do campus 
que estão sendo utilizadas como 
apoio à competição mundial. Na 
Escola de Educação Física e Des-
portos, por exemplo, os vigilantes 
da UFRJ garantem a circulação dos 
técnicos-administrativos, professores 
e estudantes que continuam em 
atividade. A circulação de pessoas 

na unidade foi reduzida de três mil 
para 400 durante os Jogos Olímpicos.

Portanto, a Força Nacional 
não está tendo contato direto 
com o público da universidade, 
sendo responsável somente pelo 
chamado perímetro interno cer-
cado, que é onde ocorrerem os 
treinos – área da piscina, campos 
de hóquei e rúgbi. Já no LBCD, 
a Força Nacional e a segurança 
terceirizada atuarão na parte 
interna, enquanto a Diseg apoiará 

o esquema de segurança externo. 
Ainda segundo o planejamento, 

cinco viaturas (cada uma com qua-
tro vigilantes) fazem a segurança 
externa do campus (um total de 20 
profissionais em ronda durante o 
dia e 20 à noite), inclusive em torno 
do LBCD e da Educação Física e 
Desportos, onde as atenções estarão 
concentradas durante a Olimpíada. 
Além do pessoal do plantão diário 
voltado às necessidades cotidianas 
da Cidade Universitária. 

Moções aprovadas pelo Consuni
Na sessão de 28 de julho, o 

Conselho Universitário (Consuni) 
aprovou moções importantes. A 
primeira, pela rejeição da PEC 241, 
que trata do novo ajuste fiscal do 
governo do golpista Michel Temer; 
a segunda, referente à defesa da 
gratuidade do ensino superior 
público e contra o editorial do 
jornal O Globo, e, a terceira, de 
pesar pelo falecimento do professor 
emérito Evaristo de Morais Filho, 
da Faculdade Nacional de Direito 
(FND), que foi cassado e preso pelo 
golpe militar de 1964.  

Contra a PEC 241
“O Consuni, reunido em 28 de 

julho, registra preocupação com a 
política de ajuste fiscal conduzida 
pelo governo interino que penaliza 
os direitos sociais e manifesta rejei-
ção à PEC 241, que, se aprovada, 
inviabilizará o serviço público 
brasileiro e, particularmente, a 
universidade pública, a ciência 
e tecnologia, a cultura e a arte. A 
referida terá como desdobramento 
o fim das vinculações tributárias 
para educação e saúde asseguradas 
na Constituição Federal, com-
prometendo o futuro dos direitos 
sociais essenciais.

Reafirma a defesa da aplicação 
de 10% do PIB para a educação pú-
blica, montante previsto no Plano 
Nacional de Educação, e conclama 
a sociedade brasileira a defender os 
princípios que garantam os direi-
tos sociais que são fundamentais à 
cidadania constitucional.”

Contra o editorial 
de O Globo

 “O referido editorial argu-
menta que a gratuidade beneficia 
os ricos, e, por isso, seria injusta. 
O argumento, desgastado pelo 
tempo oculta o fato de que os 
verdadeiros ricos, por possuírem 
propriedades e títulos financeiros, 
estão praticamente isentos de 
tributos (correspondem a 4,9% do 
total de tributos). 

E a cobrança de mensalidade 
não modificaria a estrutura da 
tributação injusta e regressiva. 
Ao contrário, os trabalhadores 
assalariados, como são obrigados 
a pagar impostos sobre os seus 
salários (26% do total de tributos) e 
ainda gastam parte majoritária de 
sua remuneração com o consumo 
(47% do total de tributos), têm o 
mais injusto dos impostos”.

Pré-sal nas mãos do 
capital estrangeiro

 No dia 28 de julho, o Conselho 
de Administração da Petrobras apro-
vou a venda da participação no blo-
co exploratório BM-S-8 para a sueca 
Statoil Brasil Óleo e Gás por US$ 2,5 
bilhões (R$ 8,5 bilhões), em mais 
um passo de desinvestimento e suca-
teamento da companhia.

A área de Carcará, na Bacia de 
Santos, comprovadamente de alta 
produtividade, foi o primeiro campo 
de pré-sal negociado, e tinha como 
operadores do consórcio Petrobras 
(66%), Petrogal Brasil S.A. (14%), 
Barra Energia do Brasil Petróleo e 
Gás Ltda. (10%) e Queiroz Galvão 
Exploração e Produção S.A. (10%).

 “O verbo que deve ser usado 

é doar. Com o desaquecimento da 
atividade de óleo e gás no mundo, 
todas as operadoras tiveram de re-
fazer seu plano de investimento, 
porque o petróleo caiu de US$ 140 
para US$ 50, e chegou a bater US$ 
20 o barril. Muitas estão colocando 
ativos à venda, e, quando você tem 
uma oferta muito grande, o preço 
cai, e você tem hoje US$ 1 trilhão 
em ativos das operadoras, o que 
derruba o preço. O momento não é 
de vender, porque você corre o ris-
co de entregar na bacia das almas, 
como comprova a negociação do 
campo de Carcará”, afirmou o co-
ordenador da Federação Única dos 
Petroleiros, José Maria Rangel.

Campanha eleitoral liberada

Nota de falecimento
Com pesar informamos o fa-

lecimento do professor aposenta-
do e sindicalizado do Sintufrj Adir 
Moysés Luiz, ocorrido no dia 18 de 
março, em consequência de com-
plicações cardíacas. Ele iniciou e 
encerrou sua vida acadêmica na 
UFRJ. Sua relação com a institui-
ção começou na graduação, em 
1963, e prosseguiu com o mestrado 
e o doutorado, até se tornar docente 
do Instituto de Física, onde lecio-

A propaganda eleitoral nas 
ruas e na internet está autori-
zada desde o dia 16 de agosto, 
de acordo com as regras esta-
belecidas pela Justiça Eleitoral. 
Os candidatos aos cargos de 
prefeito e vereador nas eleições 
de outubro podem participar de 
carreatas, distribuir panfletos 
e usar carros de som das 8h às 
22h. Também estão permitidos 
comícios das 8h às 24h. A cam-
panha vai até 1º de outubro, um 
dia antes do primeiro turno. 

Foram quase 500 mil pedi-
dos de registros de candidatu-
ras. A partir de agora, caberá 
aos juízes eleitorais julgar os 
pedidos de registro, que poderão 
ser indeferidos se os candidatos 

O PL 4567/2016 (antigo PLS 
131/2015, de autoria do senador 
José Serra (PSDB-SP), prestes a ser 
votado no Congresso, tira a obriga-
toriedade da Petrobras ser a opera-
dora única do pré-sal e a participa-
ção mínima de 30% nos campos 
licitados.

A alteração rasga o regime de 
partilha (Lei 12.351/2010) apro-
vado durante o governo do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
O objetivo da medida era garantir 
que 50% do lucro com os royalties 
fossem destinados para um fundo 
social, de onde o governo tiraria 
recursos para aplicar em educação 
(75%) e saúde (25%).

não cumprirem os requisitos 
legais, entre eles estar elegí-
vel pela Lei da Ficha Limpa. A 
norma impede que pessoas con-
denadas por órgãos colegiados 
disputem eleições pelo prazo de 
oito anos.

Nestas eleições, a Justiça 
Eleitoral em todo o país utili-
zará novas regras para fiscali-
zar os recursos empregados nas 
campanhas dos candidatos. De 
acordo com a reforma eleitoral 
aprovada pelo Congresso no ano 
passado, os partidos e as coliga-
ções deverão prestar contas aos 
tribunais regionais eleitorais a 
cada 72 horas. Os dados poderão 
ser consultados no site do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).

Pela nova norma, os candi-
datos também estão proibidos 
de receber doações de empresas, 
e só poderão ser financiados 
por pessoas físicas e recursos do 
Fundo Partidário. As doações de 
simpatizantes dos candidatos 
só podem ser feitas por meio de 
recibo e declaradas no Imposto 
de Renda. As chamadas “vaqui-
nhas virtuais” foram vetadas 
pelo TSE.

nou por 40 anos.  
A contribuição do professor Adir 

para a ciência foi além dos seus en-
sinamentos em sala de aula e nos 
laboratórios de pesquisa da univer-
sidade. Ele publicou livros e diver-
sos trabalhos acadêmicos. 
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DEBATE SOBRE CONJUNTURA

Momento atual impõe 
unidade e muita luta

Temer quer reduzir recursos para a Educação em 2017
O governo golpista de Michel 

Temer propõe nova diminuição 
de recursos para as instituições 
federais de ensino. A previsão 
orçamentária para 2017 é 15% 
menor que o orçamento previsto 
para este ano. 

De acordo com o divulgado 
no Sistema Integrado de Moni-
toramento, Execução e Controle 
(Simec), portal do Ministério da 
Educação, que trata do orçamento 
da pasta, o montante que deverá 
ser destinado para as instituições 
no próximo ano é de R$ 6,7 bi-

lhões, R$ 1,2 bilhão a menos do 
que o previsto para este ano, R$ 
7,9 bilhões. 

Os valores – que ainda pode-
rão passar por revisão – devem 
ser incorporados ao Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (Ploa) que 
o Executivo enviará ao Congresso 
Nacional até o final de agosto. 

A estimativa é que haja uma 
redução na previsão de investi-
mentos, em obras e compras de 
bens das instituições, em 45%; 
e de 20% para o custeio, que é a 
quantia destinada para pagar sa-

lários e despesas com material. Se 
o corte anunciado se confirmar, a 
precarização decorrente da falta 
de recursos, que já impactava o 
cotidiano das universidades, irá se 
intensificar.

Sucateamento
Os cortes nos recursos destina-

dos às instituições federais foram 
intensificados a partir de 2014. 
No final daquele ano, várias Ifes 
já apresentavam dificuldades em 
pagar as despesas com serviços 
terceirizados, bolsas estudantis e 

outras despesas. Em 2015, o orça-
mento da Educação federal, que já 
não era suficiente, foi diminuído 
em mais de R$ 11 bilhões.

Este ano, só nos três primeiros 
meses, a previsão orçamentária da 
Educação federal foi reduzida em 
mais de R$ 6,4 bilhões, conforme 
dados do Ministério do Planeja-
mento – somados os cortes realiza-
dos em fevereiro, de R$ 1,3 bilhão, 
com os divulgados em março.

Desde que assumiu interina-
mente o governo, Michel Temer 
aprofundou as medidas de precari-

zação da Educação federal através 
de diversas ações e medidas, como 
a suspensão de recursos para pro-
gramas, como o Ciências Sem 
Fronteiras e a Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa, e novas regras 
de pós-graduação, que resulta-
ram na suspensão de auxílio para 
diversas áreas de conhecimento, 
além da extinção de diversas se-
cretarias do MEC e dos ministérios 
da Cultura e da Comunicação, que 
foram integradas ao MEC e ao Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, respectivamente.

A assembleia do dia 3 de agosto 
foi antecedida por um debate sobre 
os retrocessos que o governo interino 
do golpista Michel Temer pretende 
impor aos trabalhadores, como o 
Projeto de Lei Complementar (PLP) 
257/2016 e a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 241/2016. 
Participaram da discussão o presi-
dente da CUT-RJ, Marcelo Rodrigues, 
e o secretário da CTB Estadual, Má-
rio Porto. A Conlutas foi convidada 
mas não compareceu.

“A gente vive um momento que 
exige, mais do que tudo, uma uni-
dade maior do que tudo que já se 
experimentou dentro da esquerda no 
Brasil”, afirmou Marcelo Rodrigues. 
Ele apontou para a necessidade de in-
tensificar as lutas de resistência contra 
a retirada de direitos, como, por exem-
plo, a proposta da Fiesp (Federação 
das Indústrias do Estado de São Pau-
lo) de ampliar a jornada de trabalho 
para 80 horas, as medidas que trami-
tam no Congresso, como os Projetos 
de Lei 4193/12 e 4962/16, que tratam 
da supremacia do que for negociado 
entre patrões e empregados, das leis 
trabalhistas e da privatização das uni-
versidades públicas.

“Quem pagou para o golpe 
acontecer foi a Fiesp, e, como te-
mos no Brasil a mídia mais vendida 
do mundo, o que vai aparecer nos  
veículos de comunicação? Que está 
tudo lindo. Podemos fazer o protesto 
que for, mas o que vai aparecer na 
TV é aperto de mão entre ministros”, 
acrescentou o presidente da CUT-

-Rio, que defendeu mais investimen-
tos nas mídias sindicais e comunitá-
rias, como jornais, rádios e internet, 
e participação nos atos públicos para 
mostrar ao mundo que o país está 
sob um golpe de Estado.   

“Minha fala é um chamado ao 
que nos unifica, como a Frente Bra-
sil Popular, Frente Brasil sem Medo 
e Frente de Esquerda Socialista, por-
que o que está posto é a retirada de 

direitos, um golpe contra a nossa 
classe. Se não barramos isso e rever-
temos a situação, podemos esperar 
por um futuro tenebroso”, alertou.  

Mário Porto, da CTB, também 
defendeu a unidade entre a esquerda: 
“Se não pegarmos nossas bandeiras e 
irmos à luta com unidade, não have-
rá quem faça por nós”. Ele citou, en-
tre as medidas adotadas pelo governo 
golpista contra os interesses do país, 

a venda de parte do pré-sal. “Hoje 
foi noticiado na CBN que os Estados 
Unidos retiraram alguns embargos 
de cima da Petrobras. Não é venda 
casada? ”, ironizou, sustentando que 
o golpe de Estado tinha, entre os seus 
alvos, o desmonte do pré-sal.

De acordo com o dirigente sin-
dical, quem está à frente do processo 
de golpe no Estado brasileiro tam-
bém pretende atingir cada vez mais 

os trabalhadores para privilegiar a 
terceirização, as parcerias público-
-privadas, justificar a inserção do ca-
pital privado. “Tudo é uma cortina 
de fumaça. A gente tem clareza que 
vamos mudar isso, mas precisamos 
de união, caminhar juntos, ter foco. 
A mídia vai fazer o trabalho dela 
(minimizando as manifestações), 
como tem feito. Mas confiamos na 
classe trabalhadora”, disse.  

MESA: Mário Porto (CTB), Francisco de Assis e Rafael Coletto (coordenadores do Sintufrj) e Marcelo Rodrigues (CUT-RJ) 

Fotos: Renan Silva

 

         



4 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1169 – 23 a 28 de agosto de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

AGOSTO DE LUTA

O mês de agosto começou 
com muita luta para os 
trabalhadores. Para pu-

blicizar suas reivindicações e 
torná-las visíveis para o mundo, 
as categorias estão aproveitando 
a vitrine da Olimpíada para pro-
mover várias mobilizações. 

A principal campanha é para 
denunciar o governo golpista 
de Michel Temer e a tentativa 
de retirada de direitos sociais e 
trabalhistas com a aprovação de 
projetos em tramitação no Con-
gresso Nacional. As mobilizações 
têm sido unificadas.

No dia 31 de julho houve 
manifestações em todo o Brasil, 
as quais mobilizaram milhares de 
pessoas. No Rio de Janeiro, o ato 
teve a concentração na Igreja da 

Multidões vão às ruas do país 
Reivindicar Fora, Temer! e em defesa de direitos sociais e trabalhistas 

Candelária, com caminhada até o 
Museu do Amanhã, na Praça Mauá.  
Em São Paulo, cerca de 60 mil pes-
soas ocuparam as ruas do Centro da 
cidade. Os atos foram organizados 
pela Frente Povo Sem Medo, com 
os seguintes eixos: “Fora Temer! O 
povo deve decidir! Defender nossos 
direitos, radicalizar a democracia”. 

Entre as pautas levadas às 
ruas, constam o fim das espe-
culações sobre a reforma da 
Previdência Social e a taxação 
das grandes fortunas, além de 
denúncia e repúdio às privati-
zações de estatais. Outra reivin-
dicação é a necessidade de que 
o controle do pré-sal continue 
sendo nacional.

A Frente Povo Sem Medo 
considera que a decisão dos ru-

mos políticos do país deve estar 
nas mãos do povo brasileiro, 
como afirma um trecho da nota 
divulgada pela organização: “A 
Frente Povo Sem Medo entende 
que, diante de um governo 
biônico e com uma pauta de 
duros retrocessos, o povo deve ser 
chamado a decidir. Neste senti-
do, a proposta de um plebiscito 
sobre a antecipação ou não das 
eleições, defendido mais de uma 
vez pela presidenta Dilma, pode 
ser uma bandeira aglutinadora 
para somar mais forças na luta 
contra o golpismo”. 

No mesmo dia 31, na praia 
de Copacabana, foi realizada 
a II Marcha das Mulheres Ne-
gras contra o Racismo e pelas 
Nossas Vidas. A mobilização 

serviu para marcar a data do Dia 
Internacional da Mulher Negra 
Latino-Americana e Caribenha, 
celebrada no dia 25 de julho. 

Panfletagem contra 
o PLP 257 
O dia 1º de agosto foi de 

panfletagens nos aeroportos 
contra o PLP 257. O projeto faz 
parte do pacote de ajuste fiscal 
iniciado pelo governo federal em 
2014 e contém medidas nocivas 
à população, principalmente aos 
trabalhadores públicos.

Com este projeto, os gol-
pistas pretendem: suspender os 
concursos públicos, congelar o 
salário mínimo e o salário dos 
servidores, não pagar progressões 
e outros direitos (como gratifi-

cações) aos servidores, destruir 
a Previdência Social e revisar os 
regimes jurídicos dos servidores.

Fasubra e Sintufrj
No Rio de Janeiro, dirigentes do 

Sintufrj e integrantes da base,  com 
outros sindicatos, fizeram panfleta-
gem no Aeroporto Internacional Tom 
Jobim. Foram distribuídos materiais 
denunciando a intenção de o gover-
no golpista promover o desmonte dos 
serviços públicos municipal, estadual 
e federal com a aprovação do PLP 257 
pelo Congresso Nacional.

Em Brasília, a Fasubra pro-
moveu mobilização no Aeroporto 
Internacional Presidente Juscelino 
Kubitschek, aproveitando o retorno 
dos parlamentares com o recesso 
“branco”. 

PROTESTOS: Sintufrj e outras entidades sindicais marcam presença no Tom Jobim; Fasubra engrossa manifestação no Aeroporto de Brasília

TRABALHADORES protestam em frente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Fotos: Divulgação

O governo golpista de Michel 
Temer pretende lançar até setem-
bro um novo programa que diz 
ser para combater o desemprego. 
A proposta abre caminho para a 
redução da jornada de trabalho 
proporcional à diminuição do 
salário. Com isso, o trabalhador 
poderá ter redução de até 30% 
do salário e da jornada por um 
período de seis meses, em troca da 
permanência no emprego.

O objetivo, na argumentação 
do governo, é estancar a sangria 
no mercado de trabalho. A taxa 
de desemprego brasileira subiu 
a 11,3% no segundo trimestre, 
renovando a máxima da série his-
tórica iniciada em 2012. Com isso, 
o país fechou o período com 11,6 
milhões de desempregados. Um 
crescimento de 4,5% em relação 
aos primeiros três meses do ano e 
de 38,7% em comparação com o 
segundo trimestre do ano passado. 
Os dados foram divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) no dia 17 de 
agosto.

A proposta de Temer é diferente 

Para conter desemprego, Temer quer reduzir salários
do Programa de Proteção ao 
Emprego (PPE) criado na gestão 
da presidenta afastada Dilma 
Rousseff. O novo plano não envol-
verá subsídios. O PPE já permite a 
redução da jornada de trabalho e 
dos salários em até 30%, mas com 
uma complementação de 50% da 
perda salarial bancada pelo Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT). 
Quando ele foi anunciado, no iní-
cio de julho do ano passado, a taxa 
de desemprego estava em 8,3%. 

O PPE tem validade até o final 
de 2017. Entretanto, as empresas 
precisam renovar o interesse em 
permanecer dentro de suas regras, 
que incluem estabilidade de empre-
go aos funcionários por um terço do 
período em que ficaram sob o PPE.

Aviso dos trabalhadores 
A CUT e demais centrais 

sindicais reuniram mais de seis 
mil pessoas, no dia 16 de agosto, 
na frente da sede da Federação 
das indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), em mais uma 
atividade do “Dia Nacional de 
Mobilização e Luta por Emprego 

e Garantia de Direitos”. As enti-
dades aproveitaram o ato para 
enviar um recado ao governo 
ilegítimo de Michel Temer.

“Assim como a Fiesp avi-
sou que não pagaria o pato, 
os trabalhadores também não 
vão. Os trabalhadores querem 
seus empregos garantidos, não 
permitiremos que esse governo 

golpista avance nos nossos 
direitos. Nosso aviso está dado, 
se mexer com a classe traba-
lhadora, nós vamos parar esse 
país”, alertou Sérgio Nobre, 
secretário-geral da CUT.

Adilson Araújo, presidente 
nacional da CTB, pediu que as 
centrais se mantenham unidas. 
“É fundamental que nos jun-

temos, esse é só o primeiro de 
diversos atos que vão provocar 
uma paralisação nacional. Por 
trás desse discurso da moderni-
dade do trabalho, há propostas 
como jornada de 80 horas se-
manais de trabalho”, criticou 
o dirigente.

*Com Agência Brasil e CUT 
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AGOSTO DE LUTA

Multidões vão às ruas do país 
Reivindicar Fora, Temer! e em defesa de direitos sociais e trabalhistas 

No dia de abertura dos 
Jogos Olímpicos, 5 
de agosto, cerca de 30 

mil pessoas ocuparam a Avenida 
Atlântica, em Copacabana, para 
reivindicar Fora, Temer! e defender 
direitos e emprego. A marcha, orga-
nizada pelas Frentes Brasil Popular, 
Brasil Sem Medo, Esquerda Socia-
lista (que reúnem os movimentos 
sindical e social) e por partidos de 
esquerda, se concentrou, às 9h, em 
frente ao Copacabana Palace e foi 
encerrada às 16h, no Centro de Mí-
dia da Olimpíada. 

Várias gerações de cidadãos 
brasileiros estavam presentes à ma-
nifestação, e, com alegria e muita 
dignidade, jovens e adultos extra-
vasaram sua indignação contra 
o golpe de Estado articulado pela 
mídia, pelo Judiciário, pela direita 
no Congresso Nacional e pelas eli-
tes empresariais, que resultou no 
impeachment da presidenta eleita 
com mais de 54 milhões de votos.  

Durante todo o dia lideranças 
sindicais se revezaram ao microfo-
ne dos carros de som expondo para 
a população e os turistas estran-
geiros (com tradução em inglês)
os motivos que levaram milhões 
de pessoas, naquela sexta-feira, a 
ocupar as principais avenidas das 
capitais do país em protesto. Pelo 
Sintufrj, falou o coordenador-geral 
da entidade, Francisco de Assis: 
“Em nome dos trabalhadores da 
UFRJ cumprimento todos os téc-
nicos-administrativos das Ifes que 
estão na luta para derrubar este 
governo safado, pilantra e golpista. 
A nossa unidade no Fora, Temer! 
nos garantirá forças para defender 
direitos e seguir em frente pelo res-
tabelecimento da democracia no 
nosso país”.

“Temos muito orgulho da Ban-
deira do Brasil, das bandeiras ver-
melhas, brancas, azuis e de outras 
cores, pois todas elas representam o 
povo brasileiro”, disse o presidente 

da CUT-Rio, em meio ao mar de 
panos e cartazes multicores levados 
pelos manifestantes. Também não 
faltaram batucada e a apresentação 
do Concerto pela Democracia, com 
músicos de orquestra entoando 
Fora, Temer! em ritmo de ópera. 

“Está claro que aqueles que 
orquestraram o golpe querem 
uma reforma para tirar direitos 
dos trabalhadores. É um jogo 
combinado para privatizar os ser-
viços públicos, como a educação, 
a saúde. Mas nós estaremos nas 
ruas para exigir a taxação das 
grandes fortunas e defender as 
conquistas das classes trabalha-
doras”, comprometeu-se Esteban 
Crescente, do Departamento de 
Juventude do Sintufrj e dirigente 
do Partido Comunista Revolucio-
nário (PCR). 

“Os meios de comunicação 
golpistas dizem para a sociedade 
que está tudo bem. Mas hoje vie-
mos à rua para dizer ao mundo 
que no Brasil existe um golpe em 
curso. Os golpistas querem o po-
der para retirar direitos dos traba-
lhadores e reduzir a participação 
das mulheres nas instâncias de 
poder”, denunciou o dirigente da 
CTB-RJ, José Carlos Madureira.

“Temer não tem voto. Ele é 
resultado de um processo fascista 
que derrubou o governo. Estejam 
avisados os senadores: inviabili-
zaremos a candidatura futura de 
qualquer um que se vire contra a 
democracia. Não são meia dúzia 
de senadores que decidem quem 
governa o país. Queremos o po-
der do voto popular decidindo”, 
afirmou o presidente nacional da 
CUT, Vagner Freitas.      

Fotos: Renan Silva
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Estado de greve contra a retirada de direitos

Os técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ 
estão em estado de greve 
e rumo à greve geral. Esta 
foi uma das principais 
deliberações da última 
assembleia da categoria, 
realizada no dia 3 de 
agosto, no auditório Samira 
Mesquita, para enfrentar 
a ofensiva do governo 
interino de Michel Temer 
de desmonte do Estado 
brasileiro, e em defesa 
de direitos trabalhistas e 
sociais e contra o ajuste 
fiscal preconizado pelos 
projetos que tramitam no 
Congresso Nacional, como 
o PLP 257/2016 e 
a PEC 241/2016. 

A assembleia também aprovou 
a participação da categoria nos atos 
unificados que estão sendo convoca-
dos desde então, como a manifesta-
ção em Copacabana no dia 5, cujas 
palavras de ordem são “Fora, Te-
mer!”, “Nenhum direito a menos” 
e “Em defesa e do emprego”; nas 
atividades organizadas pela Fasubra 
nos dias 8 e 9 de agosto – quando 
estava prevista votação do PLP 257, 
na Câmara dos Deputados –; e no 

Dia Nacional de Mobilização, em 16 
de agosto, convocado pelas centrais 
sindicais CUT, CTB e CSP-Conlutas, 
pela Fasubra e pelo Fórum das En-
tidades Nacionais dos Servidores Pú-
blicos Federais (Fonasefe). 

Luta unificada prossegue
Os atos e as manifestações até 

a construção da greve geral no país 
prosseguirão, porque os golpistas 
que tomaram de assalto o comando 
da Nação brasileira prometem não 
dar tréguas enquanto não liquida-
rem com o patrimônio do povo e 
as conquistas dos trabalhadores. 
Um exemplo das más intenções de 
Michel Temer e sua corriola são as 
medidas que tramitam, aceleradas, 
no Congresso Nacional, como o 
PLP 257/16 e a PEC 241/16.

De acordo com a Fasubra, sob o 
pretexto de enfrentar o rombo fiscal 
da União, estados e municípios, o 
PLP 257 e a PEC 241 reforçam a de-
pendência do Estado do capital fi-
nanceiro, garantem a manutenção 
do pagamento de juros e serviços da 
dívida pública, ampliam os ataques 
à classe trabalhadora e desmontam 
os serviços públicos do país.

Câmara aprova 
o PLP 257/16 

A Câmara dos Deputados 
aprovou, na madrugada do dia 

9 de agosto, por 282 a 140 votos, 
o Projeto de Lei Completar 257, 
de 2016, que trata da renego-
ciação das dívidas dos estados 
e Distrito Federal com a União.

O PLP 257/16 foi aprovado 
com um texto substitutivo ao 
original, que mantém a parte 
referente à renegociação da dí-
vida dos estados e municípios, 
tendo sido retirada a referên-
cia à reforma fiscal geral do 
país, que será tratada na PEC 
241/16 e em futuro projeto de 
lei de Responsabilidade Fiscal.

O texto aprovado não con-
tém o fim do reajuste salarial 
dos servidores públicos por dois 
anos nem o aumento da contri-
buição previdenciária dos tra-
balhadores. No entanto, mante-
ve o teto dos gastos sociais dos 
Estados, que ainda pode ser re-
tirado da proposta por meio de 
um destaque. 

O substitutivo mantém um 
teto orçamentário para os es-
tados e municípios que, na 
prática, levará governadores e 
prefeitos a restringir concursos, 
contrações e reajustes, cujas 
consequências é a precarização 
dos serviços públicos.

“É necessário, portanto, seguir 
com a mobilização contra o PLP 
257 no Senado, pois só é aceitável 
para nós sua completa retirada de 
pauta”, alerta a Fasubra.

PEC 241/16 é 
aprovada na CCJ 
da Câmara

A Proposta de Emenda à Cons-
tituição 241/16 foi aprovada na 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara também no dia 
9. Foram 33 votos favoráveis e 18 
contrários. A CCJ analisa a consti-
tucionalidade do texto do governo. 
O mérito será examinado posterior-
mente por uma comissão especial a 
ser criada pelo presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que já 
elegeu a proposta como uma das 
prioridades da Casa. A discussão e a 
votação do relatório da CCJ devem 
ocorrer ainda este mês. 

A PEC 241/16 define um novo 
teto para o gasto público, que terá 
como limite a despesa do ano ante-
rior corrigida pela inflação. A partir 
da aprovação da PEC, a destinação 
de recursos públicos para o serviço 
público será congelada, ou seja, 
não haverá ampliação de investi-
mentos nas áreas da saúde pública 
e educação pública. 

Considerando que essa PEC 
estipula um gasto mínimo que 
seja calculado pela despesa do ano 
anterior reajustada pelo IPCA, sem 
haver aumento real, conclui-se que 
o órgão público (hospital, escola ou 
universidade) que extrapolar o teto 
anual definido ficará impedido de 

aumentar as despesas com pessoal 
no ano seguinte. Isso implicará a 
não concessão de reajustes para os 
servidores públicos, bem como a 
não criação de novos cargos públi-
cos e a não realização de concursos 
públicos. 

Greve geral
Para a Fasubra, portanto, é 

preciso pavimentar o caminho 
para a construção da greve geral, 
único instrumento capaz de fazer 
com que as classes trabalhadoras 
mantenham seus direitos sociais 
históricos. 

Segundo a Federação, além 
de atos e manifestações de ruas, é 
importante intensificar o trabalho 
de pressão sobre as/os deputadas/
nos nos estados, enviando e-mails 
expressando a indignação com a 
possibilidade de o Congresso Nacio-
nal aprovar o PLP 257/16 e a PEC 
241/16, visitando escritórios e resi-
dências, produzindo material com 
a foto de parlamentares a favor do 
PLP 257, e propor que as institui-
ções federais de ensino superior 
(Ifes) se manifestem publicamente 
contra a aprovação desses projetos. 

“Avante na construção de uma 
ampla jornada de lutas para pre-
parar a greve geral em defesa dos 
empregos, contra as privatizações 
e o ajuste fiscal, pelo fim de toda 
opressão. Fora, Temer!”, conclama 
a Federação.

MAIOR manifestação foi realizada na cidade de São Paulo, centro financeiro do país  



DEPOIMENTOS

Desde a infância, Fernanda 
de Araújo Fonseca, 33 
anos, dribla a discri-

minação racial por ser negra. 
Quando criança, na escola, 
era a “negrinha da Beija Flor” 
para os coleguinhas brancos. As 
brincadeiras racistas não para-
vam por aí. Mas, com o passar 
dos anos, convivendo em outros 
ambientes, a técnica em assuntos 
educacionais do campus UFRJ-
-Macaé começou a perceber que 
os adultos manifestavam seu 
preconceito de forma mais sutil. 

Formada em Letras e fun-
cionária da UFRJ desde 2010, 
quando ingressou por concurso 

Você já foi discriminada por ser negra?  
Fotos: Renan Silva

FERNANDA Araújo Fonseca ANA Paula Martins

Uma delegação de nove 
companheiros, entre coorde-
nadores do Sintufrj e traba-
lhadores da base, permaneceu 
em Brasília de 8 a 11 de agos-
to e, com dezenas de outros 
técnicos-administrativos em 

Delegação do Sintufrj participa de mobilizações 
em Brasília contra o PLP 257 e a PEC 241 

educação de diversas Ifes e de 
outras categorias do serviço 
público federal, participou das 
diversas atividades programa-
das para pressionar o Congres-
so Nacional a não aprovar o 
PLP 257 e a PEC 241. 

“Chegamos a ser cha-
mados de vagabundos pelo 
deputado Nelson Marchezan 
(PSDB-RS) durante a reunião 
da Comissão de Constituição 
e Justiça sobre a PEC 241, no 
dia 9”, contou o coordenador 

de Comunicação Sindical do 
Sintufrj Aluízio Paulino.

A delegação do Sintufrj tam-
bém participou da reunião am-
pliada do Fórum das Entidades 
Nacionais do Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe), realizado no 

dia 10 de agosto, que aprovou, 
como prioridade, a participa-
ção no ato nacional convocado 
pelas centrais sindicais para 16 
de agosto em defesa de direitos, 
emprego e contra o ajuste fiscal 
(PLP 257 e PEC 241).  

público, Fernanda trabalha no 
setor de Ensino e Integração 
Acadêmica dividindo tarefas com 
quatro colegas. E, ela garante, 
até o momento não foi alvo de 
nenhuma atitude discriminató-
ria no campus universitário em 
virtude da cor de sua pele.  

“Tenho consciência do que 
eu sou e não ligo para a opinião 
dos outros. Isso foi o que aprendi 
vivendo numa sociedade racista 
e também machista. Procuro 
ensinar esse conceito ao meu 
filho de 10 anos, o Daniel, para 
que ele sempre tenha a cabeça 
erguida”, contou. 

Esta máxima – incorporada 

como espécie de mantra para se 
defender de pessoas doentes (ra-
cistas) –, Fernanda recomenda 
que seja adotada por todos aque-
les que se sentirem incomodados 
em qualquer contexto: seja racial 
ou por orientação sexual.

“Tem que haver relação de 
respeito, porque cada um deve 
viver a sua verdade indepen-
dente das outras pessoas”, frisa.    

A chefe da Divisão de Re-
cursos Humanos, Ana Paula 
Martins Gonçalves, 36 anos, 
funcionária concursada da 
universidade desde 2013, já 
viveu dolorosas experiências 
por ser negra. 

“O pior preconceito é acha-
rem que negro é ignorante 
ou que não tem capacidade. 
Percebi isso quando comecei a 
procurar emprego. A partir daí, 
constatei que a gente tem que 
viver provando que é competen-
te, e com isso acabamos fazendo 
mais que os outros no trabalho. 
A situação é ainda pior para a 
mulher negra”, disse ela.  

Homem no comando? – 
Formada em psicologia, Ana Paula 
observou que, em Macaé, o machis-
mo se manifesta em alta escala. Na 
avaliação dela, a discriminação 
contra a mulher macaense ocor-
re porque a maioria dos maridos 

trabalha embarcado, prestando 
serviço para a Petrobras, e a 
companheira normalmente fica 
em casa.    

“Quando  chamamos  um 
pedreiro, por exemplo, ele faz 
o orçamento e manda a gente 
consultar o marido e marca 
para voltar outro dia, quando 
já tivermos a resposta do chefe 
da casa. Na oficina mecânica é 
a mesma coisa. Os profissionais 
homens de Macaé acham que 
nós, mulheres, ainda precisamos 
da autorização dos maridos para 
contratar um serviço”, constatou 
a técnica-administrativa, mãe de 
Laila, de 17 anos.  



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1169 – 23 a 28 de agosto de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

PLP 257

Pressão agora é no Senado 
Diap explica o que foi votado na Câmara, retrocessos, avanços e próximos passos

Como a PEC 241/2016 afeta a população
Esta PEC é de autoria do go-

verno interino Michel Temer e re-
voga, por 20 anos, o artigo 212 da 
Constituição, que obriga a União a 
aplicar no mínimo 18% da receita 
em educação. E os estados e muni-
cípios, 2,5%:

- As despesas primárias, que são 
aquelas realizadas com as políticas 
públicas que garantem os direitos, 

terão seu planejamento orçamen-
tário com base apenas na variação 
inflacionária, desconsiderando as 
necessidades da população brasilei-
ra e sem nenhuma previsão de au-
mento de recursos para melhorar a 
qualidade dos serviços públicos.

- Prioriza uma meta fiscal 
estabelecida para beneficiar os 
grandes empresários credores da 

dívida pública.
- Se a PEC for aprovada este 

ano, a previsão é de que R$ 4 bi-
lhões deixarão de ser aplicados em 
saúde em 2017. Em 2018, seriam 
R$ 8 bilhões a menos.

- Se a PEC 241 tivesse sido 
aprovada em 2006, o orçamento da 
Educação, que foi de R$ 103 bilhões, 
seria de apenas R$ 31 bilhões.

- A PEC proibirá a realização de 
concursos públicos e a contratação 
de novos servidores públicos para 
atender às demandas da população.

- Se houver crescimento econô-
mico, não há possibilidade de revi-
são do congelamento dos gastos.

- A proposta vai colocar na 
Constituição tudo o que foi denun-
ciado como inconstitucional: os 

ataques à saúde, educação e aos 
nossos direitos sociais, apenas para 
possibilitar a destinação de mais re-
cursos para a dívida pública.

- Todo o conjunto da classe tra-
balhadora será atingido, vai dimi-
nuir o poder de compra, o acesso à 
cultura, ao lazer e também faltará 
espaço para quem ficar doente e 
para quem quiser estudar.

O projeto prevê alterações na 
Lei de Responsabilidade Fiscal que 
aprofundam as restrições em re-
lação aos servidores da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, e impõe uma série de 
exigências fiscais como condição 
para adesão ao plano de auxílio aos 
estados e ao Distrito Federal.

Para ter direito ao refinancia-
mento da dívida, os entes federa-
tivos deverão adotar medidas, tais 
como: não concessão de aumento 
de remuneração dos servidores; sus-
pensão de contratação de pessoal; 
elevação das contribuições previ-
denciárias dos servidores e patronal 
ao regime próprio de previdência 
social; reforma do regime jurídico 
dos servidores ativos, inativos, civis e 
militares para limitar os benefícios, 
progressões e vantagens; o projeto 
original também vincula o cresci-
mento das despesas das três esferas 
de governo a um percentual do PIB 
e define limite do gasto, com me-
canismo automático de ajuste da 
despesa para fins de cumprimento 
da meta de superávit, em estágios 
sequenciais, de acordo com a mag-
nitude do excesso de gastos.

“Como se pode ver, o projeto 
adota uma política de ajuste fiscal 
e controle de gasto, de redução do 
papel do Estado e estímulo à priva-
tização e, principalmente, de corte 
de direitos dos servidores públicos”, 
conclui o Diap.

Alterações na Câmara 
O PLP 257/2016 foi alterado 

com a aprovação, no dia 10 de 
agosto, da Subemenda Substitutiva 
Global (proposta pelo relator, depu-
tado Espiridião Amin – PP-SC) e 
da Emenda Aglutinativa (proposta 
pelos líderes partidários).

Ao todo foram realizadas oito 
votações nominais entre os dias 9 
e 10 de agosto, dentre as quais se 
destacam:

a) aprovação da Subemenda 
Substitutiva Global, que manteve o 
refinanciamento das dívidas dos es-
tados condicionado à proibição de 
reajuste de servidores públicos por 
24 meses e o teto de gasto público 
pela aplicação do IPCA;

b) rejeição do destaque do PDT 
da Emenda 293, que propôs manter 
na Subemenda Substitutiva Global 
somente os dispositivos que tratam da 
renegociação das dívidas dos estados; 

c) aprovação da emenda aglu-
tinativa nº 2, que suprimiu do 
artigo 4º o inciso II, que proibia o 
reajuste da remuneração dos servi-
dores públicos. A emenda mantém 
o limite de gasto pela aplicação do 
IPCA, principal impasse durante 
todo o processo de votação.

Aprovada nova proposta
Essas alterações resultaram 

numa nova proposta. Foram con-
templadas as reivindicações dos 
servidores públicos com a retirada 
das condicionantes previstas para 
assinar aditivos, na aprovação de 
Leis de Responsabilidade Fiscal e as 
contidas para redução das parcelas. 

Também foram retiradas ou-
tras restrições caso as condicionan-
tes não fossem suficientes para a 
reforma fiscal dos estados. Dentre 
elas, vedação do reajuste do salá-
rio mínimo acima da previsão de 
variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC); re-
dução em até 30% dos gastos com 
servidores públicos decorrentes de 
parcelas indenizatórias e de van-
tagens de natureza transitória; e 
implementação de programas de 

desligamento voluntário e de licen-
ça incentivada.

“A proposta teve avanços evi-
dentes em relação à proposta ini-
cial. No entanto, foi mantida na a 
Emenda Aglutinativa uma restri-
ção ao serviço público e, particu-
larmente, aos servidores públicos, 
quando prevê que o crescimento 
anual das despesas primárias cor-
rentes será limitado à variação da 
inflação, aferida anualmente pelo 
Índice Nacional de Preços do Con-
sumidor Amplo (IPCA)”, registra o 
Diap, apontando que as alterações 
feitas até o momento suprimiram 
dispositivos de estímulo à privati-
zação e, principalmente, de corte de 
direitos dos servidores públicos, mas 
manteve uma política de ajuste fis-
cal e controle de gasto de redução 
do papel do Estado.

A tramitação
A redação final será enviada 

para análise do Senado Federal, 
onde a proposta receberá novo nú-
mero e será despachada para as co-
missões permanentes. 

Segundo o Diap, tudo indica 
que será apresentado requerimen-
to de urgência para que a proposta 
seja discutida e votada diretamente 
no plenário do Senado. No plenário 
poderão ser oferecidas emendas 
para inclusão de novos dispositivos, 
bem como supressão dos atuais.

O PLC necessita de quórum 
qualificado para votação, sendo 
precisos 41 votos para aprovação 
no Senado. Caso seja alterada, a 
proposta deve retornar para análise 
da Câmara, e, após, vai à sanção. Se 
for mantida a redação aprovada na 
Câmara, esta será enviada imedia-
tamente à sanção do Presidência da 
República.

O Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap) produziu 
uma análise sobre a situação do 
PLP 257/2016 e sobre a tramitação 
da proposta, apontando o que 
consta da proposição original e suas 
condicionantes, as alterações feitas 
com as votações, nos dias 9 e 10 de 
agosto, na Câmara dos Deputados 
– em especial com a aprovação 
da Subemenda Substitutiva Global 
proposta pelo relator Esperidião Amim 
– e os próximos passos no Senado.

O Projeto de Lei Complementar 
257/2016, enviado ao Congresso 
Nacional pelo Poder Executivo, busca 
autorizar o refinanciamento da dívida 
dos estados e do Distrito Federal, 
mas sob condições negativas para o 
conjunto dos servidores públicos das 
três esferas de governo. 
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