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Assembleia terça-feira, dia 30, às 10h, no auditório Samira Mesquita
(prédio da Reitoria). Pauta: aprovação ou não de indicativo de greve

geral contra a retirada de direitos (PLP 257 e PEC 241), eleição de
delegados à plenária da Fasubra, entre outros assuntos. Páginas 3, 4 e 6 
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DOIS PONTOS

LDO antecipa a PEC 241 que desconstrói o Estado brasileiro  

O Congresso Nacional apro-
vou, na madrugada do 
dia 24 de agosto, o texto 

principal da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o ano 
de 2017, por 252 votos favoráveis 
e 8 contrários, entre os deputados. 
Os parlamentares da oposição 
fizeram obstrução e não votaram. 
Entre os senadores, a votação foi 
simbólica. 

A LDO de 2017 estipula que 
os gastos primários da União no 
próximo ano não sejam superio-
res aos de 2016, corrigidos pela 

inflação oficial. Essa limitação 
é tema de Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC 241/2016) 
em tramitação na Câmara. 

Críticas  
Para o senador Humberto 

Costa (PT-PE), a medida levará 
ao corte de dezenas de bilhões de 
reais de setores como educação, 
saúde, segurança e moradia. “A 
antecipação do que apregoa a PEC 
241 é o prenúncio de um desastre 
que o país vai sofrer. O Brasil vai 
mergulhar em um gravíssimo 

processo de recessão econômica e 
de disputa selvagem pelos recursos 
públicos já limitados que temos. Um 
crescimento meramente nominal 
das despesas sociais é mais do que 
um erro, é um crime”, disse Costa.

Para Luciana Santos (PCdoB-
-PE), essa é uma iniciativa rumo 
ao “desmonte do Estado brasilei-
ro” e à “desnacionalização”. 

PEC 241/2016
Na quarta-feira, dia 24, os mi-

nistros interinos da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, e do Planejamento, 

Dyogo Oliveira, participaram da 
primeira audiência pública da 
Comissão Especial que analisa a 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC 241/16), que limita por 
20 anos os gastos públicos federais 
e retira da Constituição Federal o 
limite mínimo para investimento 
em saúde e educação públicas

Na ocasião, os ministros defen-
deram veementemente a aprova-
ção da PEC 241, e afirmaram que 
o Brasil vive a maior recessão da 
história do país, com um grande 
desequilíbrio estrutural de suas 

contas públicas. Para eles, é preciso 
garantir a sustentabilidade fiscal e 
econômica do país, e que apenas 
com um ajuste fiscal a longo prazo 
será possível evitar uma crise eco-
nômica ainda maior, como ocor-
reu na Grécia e na Irlanda. “A raiz 
da crise brasileira passa muito pela 
questão fiscal, pela desconfiança 
da sociedade da sustentabilidade 
do Estado brasileiro de pagar suas 
contas. É preciso cuidar disso limi-
tando esse crescimento, no entanto 
preservando o crescimento real”, 
disse Meirelles.

Regularização fundiária da Vila Residencial será 
discutida em audiência pública na Câmara, dia 30

 A regularização fundiária da 
Vila Residencial da UFRJ é reivindi-
cação antiga de seus moradores. O 
longo processo, que tem o apoio da 
Reitoria da UFRJ, parece que pode 
chegar ao fim. Na terça-feira, dia 30 
de agosto, às 13h30, será realizada 
uma audiência pública na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. A 

Amavila discute com Parque Tecnológico a capacitação de jovens e adultos da comunidade

A pedido do Parque Tecnológi-
co, a direção da Amavila elaborou 
um projeto para capacitação de 
jovens e adultos da Vila Residencial 
para o mercado de trabalho. A co-
munidade tem uma população de 
3.500 pessoas, sendo que deste total, 

No dia 24 de agosto de 1954, há 
62 anos, suicidava-se o presidente 
Getúlio Vargas. Na época também 
era vítima de golpistas, liderados 
por Carlos Lacerda (UDN), o gol-
pista oportunista Michel Temer 
(PMDB) da época. A partir da 
tragédia, o povo acordou para o 
golpe contra a democracia.

No dia 23 de agosto, a presi-
denta eleita Dilma Rousseff fez 
analogia ao drama vivido por 
Vargas há seis décadas. “Não fui 
obrigada a me suicidar, não fui 
obrigada a pegar um avião para 
ir para o Uruguai, porque temos 
uma democracia que construí-
mos. Minha presença [no Senado] 
é muito incômoda, extremamente 
incômoda”, discursou em ato pro-
movido pela Frente Brasil Popular. 

Vargas deixou uma carta-
-testamento em que aponta al-
gozes. Veja alguns trechos: “Mais 
uma vez as forças e os interesses 
contra o povo coordenaram-se 

Aves de rapina agem 
contra o povo

e se desencadeiam sobre mim. 
Não me acusam, insultam; não 
me combatem, caluniam; e 
não me dão o direito de defesa. 
Precisam sufocar a minha voz 
e impedir a minha ação, para 
que eu não continue a defender, 
como sempre defendi, o povo e 
principalmente os humildes.

(...) A campanha subterrâ-
nea dos grupos internacionais 
aliou-se à dos grupos nacionais 
revoltados contra o regime de 
garantia do trabalho. A lei de 
lucros extraordinários foi detida 
no Congresso. Contra a Justiça 
da revisão do salário mínimo se 
desencadearam os ódios.

Quis criar a liberdade nacio-
nal na potencialização das nossas 
riquezas através da Petrobras, 
mal começa esta a funcionar a 
onda de agitação se avoluma. 
A Eletrobrás foi obstaculada até 
o desespero. Não querem que o 
povo seja independente”.

iniciativa é do Instituto de Terras 
e Cartografia do Estado do Rio de 
Janeiro, e o chamado é para colher 
documentos ou qualquer outro 
material que possa contribuir com 
o processo de demarcação de terras. 

Segundo o presidente da 
Amavila, Antônio José Avelino 
(Tuninho), a expectativa é enor-

me. “A regularização é o sonho 
de todos nós. Ter seu terreno com 
sua casa demarcada, e assim ter 
a segurança de que esse teto nos 
pertence”, declara. “Estamos 
mobilizando para essa audiência 
e convocando todos os moradores 
a participarem”, completa o pre-
sidente da Amavila.

30% estão cursando universidade. 
A oportunidade surgiu da visita 

da Amavila ao Parque Tecnológico 
e suas empresas, no dia 3 de agosto. 
Na oportunidade, os dirigentes 
comunitários apresentaram à 
direção do Parque Tecnológico os 

serviços e ações em andamento 
na Vila de captação de recursos e 
parcerias para projetos, entre os 
quais de capacitação profissional 
dos moradores da comunidade. 

Reivindicações 
“Estamos conversando. Acha-

mos muito positiva a visita e o 
aceno de apoio às nossas neces-
sidades. Queremos promover a 
capacitação de nossos moradores, 
principalmente dos jovens, pois a 
mão de obra que o Parque Tecno-
lógico necessita é especializada. 
Para tanto, estamos inicialmente 
pleiteando a revitalização do 
nosso laboratório de informática 

e organizando um banco de currí-
culos para apresentar às empresas 
do Parque. Esta é uma iniciativa 
que também está sendo feita com 
a UFRJ”, explica a diretora da 
Amavila, Sara Dantas.

De acordo com a assistente 
social e diretora da Amavila, Bár-
bara Vitorino, o objetivo é capaci-
tar sim, mas aproveitar também 
a mão de obra da comunidade 
de quem já tem qualificação. 
“Temos também nosso pessoal 
formado e qualificado. Então 
é capacitar os que precisam de 
profissionalização e aproveitar 
aqueles que já estão prontos para 
o mercado”, acrescenta Bárbara.

Parque Tecnológico
O Parque Tecnológico foi 

fundado em 2003 e ocupa uma 
área de 350 mil metros quadra-
dos na ilha da Cidade Universi-
tária. Tem mais de 50 empresas, 
sendo 13 consideradas grandes, 
oito pequenas e médias, além 
de sete laboratórios e cerca de 
26 startups (empresas inician-
tes de tecnologia). Segundo 
a assessoria de imprensa, as 
empresas firmaram, até hoje, 
348 contratos com laboratórios, 
unidades e docentes da universi-
dade. E desde sua inauguração, 
mais de duas mil pessoas foram 
empregadas.
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ASSEMBLEIA VAI DECIDIR

Greve geral em defesa de direitos
Assembleia geral terça-feira, 30

O Estado brasileiro está sendo 
destruído. A Constituição de 1988, re-
sultado de muita luta dos trabalha-
dores pela Constituinte, será rasgada 
com a aprovação da PEC 241. E aí 
o governo não terá mais obrigato-
riedade de destinar dinheiro para a 
educação e a saúde pública, como 
também para saneamento, mora-
dia, segurança. E muito mais. Com 
a aprovação do PLP 257, os gastos 
dos estados terão que obedecer a um 
teto, o que irá comprometer a presta-

ção de serviços à população. 
Foi para acabar com as con-

quistas e direitos sociais da po-
pulação brasileira que os Três 
Poderes, com o apoio da grande 
mídia (televisa e escrita), se uni-
ram para derrubar a presidenta 
Dilma Rousseff, que não praticou 
crime algum, conforme garante o 
Ministério Público e organismos 
internacionais, e dar um golpe na 
democracia brasileira. Para que 
tudo isso? Para atender aos inte-

resses do grande capital nacional 
e internacional, que quer faturar 
com a privatização da educação, 
da saúde e de todos os serviços bá-
sicos que hoje são oferecidos pelo 
Estado ao povo brasileiro.

E quem votaria num candi-
dato ao governo que prometesse 
acabar com o monopólio do pré-
-sal da Petrobras, com os serviços 
públicos e com o funcionalismo 
público? Só um golpe de Estado 
viabilizaria esse projeto insano.

Diante deste caos em que está se transformando o país, só nos resta lutar. 
Por isso, na terça-feira, dia 30 de agosto, o Sintufrj realiza assembleia para 
que a categoria tome uma importante decisão: aprove indicativo de greve 
geral em defesa de direitos (PEC 241 e PLP 257). Consta também da pauta: 
avaliação de conjuntura e eleição de delegados à plenária da Fasubra.

Local e horário: no auditório Samira Mesquita, no prédio da Reitoria, 
às 10h, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda e última convo-
cação, com qualquer quórum. Não falte!

Caravana 
a Brasília 

Nos dias 12, 13 e 14 de setem-
bro, servidores de todo o país, entre 
os quais técnicos-administrativos 
em educação das Ifes, vão chegar 
em caravanas a Brasília para 
a mobilização organizada pelo 
Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais 
(Fenasefe), que a Fasubra faz par-
te, contra o ajuste fi scal, a reforma 
da Previdência, privatizações e 
em defesa de salários, direitos e 
emprego.

Aposentados mobilizam a categoria
Toda terça-feira a Coordena-

ção de Aposentados e Pensionistas 
do Sintufrj promove um encontro 
deste segmento na UFRJ, na sede 
da entidade. No dia 23 de agosto, 
após a reunião em que discutiram a 
conjuntura do país e os ataques aos 
direitos dos trabalhadores, principal-
mente aos servidores públicos com o 
PLP 257 e a PEC 241, e o almoço co-
letivo, um grupo se dirigiu ao prédio 
da Reitoria com o objetivo de mobi-
lizar a categoria para a assembleia 
de 30 de agosto que decidirá sobre o 
indicativo de greve geral.    

Fotos: Renan Silva

 

         

Quatro chapas concorrem aos órgãos colegiados
Foi dada a largada para o pro-

cesso de eleição da representação dos 
técnicos-administrativos em educa-
ção para o Conselho Universitário 
(Consuni), Conselho de Ensino de 
Graduação (CEG) e Conselho de En-
sino para Graduados (CEPG). 

Quatro chapas disputarão os 
votos dos técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ, numa elei-
ção proporcional, que será realizada 
nos dias 27, 28 e 29 de setembro. Mas 
atenção: no dia 29 somente poderão 
votar os trabalhadores das unidades 
hospitalares, em virtude de sua esca-
la de trabalho.

Disputarão os votos da categoria 
as seguintes chapas: Chapa 1, Mudar 

o Rumo dos Ventos; Chapa 2, Ressig-
nifi car: Autonomia e Democracia; 
Chapa 3, RepresentAção; e Chapa 4, 
Base Alternativa. 

As inscrições das chapas ocorre-
ram nos dias 23 e 24 de agosto, na 
Secretaria dos Órgãos Colegiados, no 
2º andar do prédio da Reitoria.

Composição das bancadas 
São cinco vagas para o Consuni, 

três para o CEG e uma para o CEPG 
(efetivos e suplentes, respectivamen-
te). As vagas serão preenchidas pelas 
chapas, em chamadas alternadas 
e respeitando a proporcionalidade, 
com a indicação de titular e suplen-
te da mesma vaga, até que todas as 

nove vagas estejam preenchidas. 
Podem votar todos os técnicos-

-administrativos ativos, licenciados e 
aposentados, sendo que os votos des-
tes dois últimos serão considerados 
apenas de forma consultiva.

Cronograma eleitoral
Eleição: dias 27, 28 e 29 de se-

tembro. Dia 29, apenas para os servi-
dores das unidades hospitalares.

Posse: na primeira sessão do 
Consuni após a proclamação do re-
sultado.

O Sindicato publicará um ca-
derno especial para divulgação das 
chapas concorrentes, que circulará 
encartado no Jornal do Sintufrj. 

Vamos às urnas para 
termos voz e voto na UFRJ

Quanto maior a participação 
da categoria na eleição, mais re-
presentativas dos técnicos-admi-
nistrativos serão as bancadas elei-
tas para os três principais órgãos 
superiores da UFRJ. Os colegiados 
da universidade são espaços de 
poder que deliberam sobre as polí-
ticas acadêmicas e institucionais. 
Neles atuam os representantes das 
unidades, centros e da Adminis-

tração Central – as representações 
dos técnicos-administrativos em 
educação e de estudantes (em 
menor número), professores e 
pró-reitores. 

Mesmo em menor número, a 
intervenção dessas duas bancadas 
em momentos de crise foi fun-
damental para salvaguardar os 
princípios da universidade públi-
ca, gratuita e de qualidade. 
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CAOS

Governo reduzirá ainda mais o 
orçamento da universidade

Reitor, no Consuni, alerta para a mudança de 
concepção do Estado brasileiro com a PEC 241 
e outras medidas em tramitação no Congresso, 
e inicia mobilização conjunta em defesa da 
educação pública

Sob o impacto do golpe em 
curso contra o Estado de direito, 
o Conselho Universitário da UFRJ 
(Consuni), reunido no dia 25 de 
agosto, deparou-se com mais uma 
notícia preocupante para o futuro 
da UFRJ e de todas as Ifes: mais 
cortes de recursos. De acordo com 
o reitor Roberto Leher, nos limites 
orçamentários para elaboração do 
Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) de 2017 houve redução de 
20% do total autorizado em 2016, e 
nem sequer haverá a reposição da 
inflação. Os conselheiros aprova-
ram moção contrária à redução do 
orçamento. 

A previsão orçamentária da 
Reitoria para 2017 enviada ao Con-
suni é de R$ 720 milhões. Estimati-
va que inclui obras que não foram 
concluídas e novas edificações, 
contratação de serviços terceiriza-
dos, bolsas de assistência estudantil 

e acadêmica, alimentação e mo-
bilidade, despesas com luz, água e 
telefonia, além de manutenção dos 
campi. O documento apontava que 
o principal desafio seria superar 
o déficit acumulado pelos cortes 
e contingenciamentos, situação 
que pode se agravar com os cortes 
anunciados do PLOA.

Cortes 
De acordo com os números 

levados pela Reitoria à sessão do 
último Consuni, para 2017, o or-
çamento de 2016 – que serve como 
base para a previsão orçamentária 
do próximo ano –, além de não 
ter sido corrigido pela inflação, foi 
reduzido em 20%. Segundo o reitor, 
esse quadro pode acarretar graves 
riscos institucionais para a manu-
tenção das atividades acadêmicas e 
administrativas no próximo exercí-
cio, o que poderá levar a UFRJ, as-

sim como as demais universidades 
federais, a uma “situação de pro-
funda crise”.

Os cortes previstos no orçamen-
to para o próximo ano compro-
metem o pagamento regular das 
despesas, como ocorreu com o con-
tingenciamento de mais de R$ 70 
milhões em 2014; com o aumento 
das tarifas de energia em 2015, que 
ocasionou uma diferença de mais 
de R$ 20 milhões do que havia 
sido previsto; e com a repactuação 
de contratações na ordem de R$ 24 
milhões. A situação ficará ainda 
pior devido ao contingenciamento 
de R$ 63 milhões deste ano.

A Reitoria enviará moção, con-
tendo todo o histórico financeiro 
da universidade apresentado no 
Consuni, para os parlamentares no 
Congresso Nacional (em especial 
para as bancadas da Câmara e do 
Senado do Rio de Janeiro) e para o 

Ministério da Educação, acompa-
nhado de solicitação para que rea-
valiem a proposta de lei orçamen-
tária prevista para as universidades 
federais. 

Situação política do país  
O Conselho Universitário foi 

aberto com o reitor Roberto Leher 
chamando a atenção para o mo-
mento político que o país atravessa, 
cujas mudanças na concepção de 
Estado se expressavam com a PEC 
241 e outras medidas em curso no 
Parlamento. “Além da desconstitu-

cionalização de verbas para a Edu-
cação e a Saúde, temos o redimen-
sionamento do Sistema Único de 
Saúde e mudanças previdenciárias 
tectônicas, como a quebra de parida-
de entre ativos e aposentados”, aler-
tou o reitor, acrescentando que na 
UFRJ há 1.500 servidores com abono 
de permanência que podem se apo-
sentar a qualquer momento porém, 
não haverá reposição de pessoal. 

“Não se trata do fechamento da 
universidade, mas de enfrentarmos o 
problema. Vamos manter a UFRJ, mas 
temos que nos mobilizar como nunca 
para isso”, disse o reitor. Ele propôs 
um debate interno de temas como o 
Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal e o Plano Diretor da UFRJ, e sobre 
o orçamento em Conselhos de Centro 
e em audiência pública.  

Leher informou que no dia 9 de 
agosto foi retomada a Frente Parla-
mentar em Defesa da Universidade 
Pública, com a participação de 
parlamentares de todos os partidos. 
Na oportunidade foi apresentado 
o quadro de mudança social na 
UFRJ: 66% dos estudantes vêm de 
famílias com renda de até um sa-
lário mínimo e meio. Ele antecipou 
que em breve divulgará um calen-
dário de mobilizações que está ela-
borando com outras Ifes, institutos, 
entidades acadêmicas e sindicais, 
como Andifes, SBPC, Andes, Fasu-
bra, Sinasefe e coletivos estudantis 
em defesa da educação pública. 

TRAMITAÇÃO DO PLP 257

Destaques ainda serão apreciados na Câmara
O Projeto de Lei Complemen-

tar (PLP) 257 faz parte do pacote 
de maldades do Ajuste Fiscal do 
governo golpista de Michel Temer, 
e está voltado diretamente para os 
servidores públicos de todas as esfe-
ras (municipal, estadual e federal). 
O projeto, que tramita na Câmara 
dos Deputados, não teve os desta-
ques apreciados até a sexta-feira da 
semana passada, mas está na pau-
ta do plenário para finalização do 
processo na Casa.

Pressão impõe recuo
A pressão que os servidores pú-

blicos têm feito resultou em altera-
ções ao projeto original. Segundo 

o Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap), estas 
alterações realizadas até o momento 
suprimiram dispositivos de estímulo 
à privatização e, principalmente, de 
corte de direitos dos servidores pú-
blicos, mas o projeto ainda mantém 
uma política fiscal e controle de gas-
to e de redução do papel do Estado. 

Porém, a ameaça aos direitos 
dos servidores continua, porque a 
proposta ainda vai ao Senado Fe-
deral, e lá ela pode ser novamente 
alterada, e para pior. Por isso a mo-
bilização contra o projeto e contra 
outros que propõem a retirada de 
direitos segue firme com caravanas 
a Brasília e a construção de uma 

greve do funcionalismo.
Quando for concluída a vota-

ção dos destaques na Câmara dos 
Deputados, será produzida a reda-
ção final, sendo logo após enviada 
para análise do Senado. No Senado, 
a proposta receberá novo número, 
sendo despachada para as comis-
sões permanentes. Tudo indica que 
será apresentado requerimento de 
urgência para que a proposta seja 
discutida e votada diretamente no 
plenário do Senado, da mesma 
forma como ocorreu na Câmara 
dos Deputados. No plenário, po-
derão ser oferecidas emendas para 
inclusão de novos dispositivos, bem 
como supressão dos atuais.

Destruição da estrutura
do Estado brasileiro

Para a coordenadora nacio-
nal da Auditoria Cidadã da Dívida, 
Maria Lucia Fattorelli, o PLP 257 
impõe intenso ataque à estrutura 
do estado, impõe rigoroso ajuste 
fiscal, exige privatizações, exige re-
forma da previdência dos servidores 
públicos para tornar os fundos de 
pensão sujeitos à regra de mercado, 
sem garantia alguma do Estado. 
“Congela salários, corta dezenas de 
direitos sociais e, para receber apoio 
dos governadores, oferece o alon-
gamento das dívidas dos estados”, 
afirma.

Segundo Fattorelli, o artigo 14 

do PLP 257 altera o artigo 40 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, e com 
isso a União poderá dar garantias 
financeiras sem a necessidade de 
detalhar a relação custo/benefício 
nem detalhar interesse econômico 
social da operação. “Uma carta 
branca para entidades privadas na-
cionais e estrangeiras, para estados 
estrangeiros, agências oficiais de 
crédito de exportação, organismos 
financeiros internacionais, seguro 
de investimentos”. Ela também 
alerta que o projeto arrebenta com 
as estruturas dos estados e com os 
servidores públicos para garantir a 
remuneração da sobra de caixa dos 
bancos. 

Foto: Renan Silva

ROBERTO Leher
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5,5%

Confira pela tabela como ficará o seu salário
Conforme determina o acor-

do assinado entre a Fasubra e o 
governo federal, que pôs fim à 
greve de 133 dias dos técnicos-
-administrativos em educação 

das instituições federais de ensi-
no superior em 2015, neste mês 
de agosto os salários da categoria 
serão acrescidos de 5,5% (veja ta-
bela). 

Em janeiro de 2017, o reajus-
te a ser pago é de 5%, com a in-
clusão de 0,1% de reajuste no step 
(diferença entre um nível e outro 
na tabela salarial). 

Somente os benefícios foram 
reajustados a partir de janeiro 
de 2016, e nos seguintes índices: 
auxílio-saúde, 22,8% (diferen-
ciado por idade e faixa salarial); 

auxílio pré-escolar, cujos valores 
variavam de R$ 66,00 a R$ 95,00, 
passou para R$ 321,00; e auxílio-
-alimentação, subiu de R$ 373,00 
para R$ 458,00. 

Nome do Servidor
Joaquim da Silva

Cargo
Assistente em Administração

Classe
D

REF/PAD/NÍVEL
4   14

Função
****************

Matrícula SIAPE
0333333

Ident. Única
000333333

Importante:
Devem ser observados, no contracheque, os seguintes dados: o quadro Classe 

correspondente ao Nível de Classificação (A, B, C, D ou E). No quadro REF/PAD/
Nível, o primeiro algarismo corresponde ao Nível de Capacitação (1, 2, 3 ou 4) e 
os dois algarismos seguintes correspondem ao Padrão de Vencimento dos Níveis 
acima (de 1 a 16) na coluna vertical.

Nível de Classificação
Nível de Capacitação

15
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VAMPIRAGEM

Com o pretexto de reduzir a dívida pública, o 
governo golpista de Michel Temer está propondo 
alterações constitucionais que vão de encontro 
aos direitos sociais assegurados na Constituição 
de 1988. É o Projeto de Emenda à Constituição 
(PEC) 241/2016, que congela os gastos públi-
cos por 20 anos, principalmente para as áreas 
de Educação e Saúde. As despesas primárias, 
que são aquelas realizadas com as políticas 
públicas que garantem os direitos, terão seu 
planejamento orçamentário com base apenas 
na variação inflacionária, desconsiderando o 
que deveria ser sua base: as necessidades da 
população brasileira. 

“Será a inflação, e não mais as necessidades 
do povo brasileiro, o que determinará o valor a 
ser aplicado na Seguridade Social e nas demais 
políticas públicas, o que representará uma alte-
ração nos princípios norteadores da Constituição 
Federal Cidadã de 1988, uma ruptura com os 
alicerces e objetivos constitucionais do bem-estar 
social. Para piorar, a PEC 241 prevê, também, 
que não haverá aumento real do que é investido 
nos direitos sociais, nas políticas públicas e na 
Seguridade Social por 20 anos. Tomando a Saúde 
como exemplo, em valores reais, o mesmo mon-
tante de recursos aplicados em 2017 será aplicado 
em 2037, havendo apenas uma correção mone-
tária. A demanda por serviços aumentará, mas 
o financiamento não, o que implicará em piora 
da oferta e da qualidade do direito à Saúde para 
os brasileiros. Esse exemplo da Saúde é real para 
todos os demais direitos”, afirma a especialista 
em Economia da Saúde e Orçamento Público do 
Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), 
Grazielle David.

PEC 241 acaba com direitos 
sociais assegurados na 
Constituição de 1988
Congelamento e extinção de direitos

Segundo a especialista, esta 
PEC, de fato, um congelamento e 
uma futura extinção dos direitos 
sociais previstos na Constituição. 
Ela explica que isso acontecerá 
porque essa proposta diz que 
durante 20 anos não haverá 
ampliação do que será aplicado 
para a garantia de direitos so-
ciais. “Será a impossibilidade de 

garantiu o avanço no financia-
mento da Saúde e da Previdência. 
“A Constituição brasileira é, de 
fato, extremamente cidadã, com 
previsão e garantia de diversos 
direitos fundamentais, sociais, 
econômicos, ambientais, direitos 
humanos mesmo. A partir desse 
documento, que previu uma 
grande construção social resul-
tante de uma batalha intensa 
na Assembleia Constituinte pela 
garantia do texto que temos hoje, 
todos os direitos que citei antes 
foram assegurados, porém era 
necessário que fossem regula-
mentados e seu financiamento 
possibilitado, e é nesse ponto 
que se inicia outro conflito”, diz 
Grazielle.

PEC 241 e a pá de cal

Com as leis que vieram depois 
para regulamentar e normatizar 
os serviços e definir de onde par-
tiriam os recursos, começaram, 
então, os primeiros retrocessos 
nos direitos sociais assegurados 
na Constituição. E a PEC 241 
coroa a destruição desses direitos. 
A Constituição garante os critérios 
para cálculo das despesas mínimas 

Ponto de vista do Diap
De acordo com a análise do 

Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap), o 
que preocupa, do ponto de vista 
do interesse geral da população, é 
que o governo, com a aprovação da 
Desvinculação de Receita (DRU) 
em 30% para a União, estados 
e municípios, invista mais uma 
vez sobre os serviços públicos e 
os benefícios sociais, incluindo 
seguridade e salário, a pretexto 

de reduzir o superávit primário 
para pagar os juros e a parcela 
do principal da dívida pública. “A 
PEC tem forte reflexo negativo na 
prestação de serviços públicos, que 
já são insuficientes, porque não 
poderá haver expansão do gasto, 
mesmo que o PIB venha a crescer 
ou a receita corrente líquida au-
mente”, avalia o Diap.

A PEC 241 representa, assim, 
um conjunto de medidas que 

expressa, de forma inequívoca, a 
quebra dos principais direitos so-
ciais assegurados na Constituição 
Federal de 1988. Mas a retirada de 
direitos não está sendo facilmente 
aceita. Movimento social e sindical 
tem se mobilizado contra. Tam-
bém no Judiciário há iniciativas 
de resistência, como no Ministério 
Público e nos Tribunais de Contas. 
A defesa é que temos uma Consti-
tuição, e ela precisa ser cumprida.

crescimento e do aumento real de 
investimentos nos direitos e nas 
políticas sociais”. 

Atualmente, a União é obri-
gada a aplicar, no mínimo, 18% 
da receita em educação; estados 
e municípios, 2,5%. Com a PEC, 
essa obrigatoriedade será extinta. 

De acordo com a economista, 
foi a Constituição de 1988 que 

na área de educação e saúde, mas 
com a PEC haverá a desvinculação 
do percentual da receita de im-
postos com as despesas em saúde 
e educação.  

Destruição em cadeia – 1) 
Com as alterações previstas pela PEC 
241, ocorrerá, consequentemente, o 
fim da gratuidade das universidades 
públicas, a desvinculação de receitas 

tributárias para Educação e Saúde.
2) A redução da universalidade 

do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a desvinculação dos benefícios 
sociais da seguridade em rela-
ção ao salário mínimo. Se essa 
PEC for aprovada, o SUS, como 
conhecemos, deixará de existir, 
porque perderá sua integralidade 
(sua proposta atual de cobertura 
universal), deixando de oferecer 
acesso a serviços como internação 
hospitalar, cirurgias complexas, 
tratamentos mais caros e medi-
camentos, fornecendo somente a 
atenção básica. 

3) A PEC revogará o artigo 2º 
da Emenda Constitucional 86/15 
em vigor, que determina o repasse 
da União em gastos mínimos com 
saúde em 13,3% da Receita Corren-
te Líquida para 2016; 13,7% para 
2017; 14,1% para 2018; 14,5% para 
2019 e 15% para 2020.
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UFRJ

Reitoria fecha as portas do 
Instituto Politécnico de Cabo Frio 
Estudantes são acolhidos pelo Instituto Federal Fluminense 

Em 2015, os residentes bolsistas 
fizeram um comunicado oficial ao 
novo reitor, o que provocou uma 
nota oficial da Reitoria no dia 
18 de agosto. No texto, a Reitoria 
afirmava que considerava impe-
rioso discutir com a comunidade 
o problema da institucionalização 
do instituto e reconhecia a perti-
nência acadêmica das atividades 
pedagógicas desenvolvidas pelo 
IPCB, e por isso apoiaria medidas 
elaboradas por seus sujeitos – 
estudantes, Nides, Faculdade de 
Letras – para institucionalização 
da iniciativa em articulação com as 
unidades acadêmicas vinculadas 
à educação. O chefe de Gabinete, 
Agnaldo Fernandes, ratificando a 

A mobilização dos alunos, 
professores e pais desen-
cadeada nos últimos anos 

para que um projeto inovador 
de escola implantado pela 
UFRJ tivesse continuidade não 
conseguiu impedir o fim melan-
cólico do Instituto Politécnico 
de Cabo Frio (IPCB). A decisão 
da Reitoria foi anunciada pelo 
reitor Roberto Leher na sessão 
do Conselho Universitário (Con-
suni), no dia 28 de julho. 

Leher justificou a decisão ale-
gando que o Instituto Politécnico 
não era uma instituição formal da 
UFRJ nem constava de sua estrutu-
ra organizativa, e, em tom oficial, 
anunciou: “Em conformidade 
com o que vimos discutindo desde 
o ano passado, conseguimos cons-
truir com o Instituto Federal [de 
Educação, Ciência e Tecnologia] 
Fluminense (IFFluminense) um 
processo de constituição, em Cabo 
Frio, de um centro de referência em 
politecnia”.

 Firmado o convênio
No dia 4 de agosto, o reitor 

participou da reunião extraor-
dinária do Conselho Superior do 
IFFluminense, em Campos dos 
Goytacazes, para discutir o futuro 
dos 67 alunos da escola extinta. 
O objetivo era que os estudantes 
pudessem concluir o curso com 
apoio do IFFluminense.

“A UFRJ está impedida de dar 
continuidade a este projeto, e, 
portanto, atendendo a um pedido 
que o reitor da UFRJ nos fez, nos 
reunimos para buscar, junto ao 
Conselho Superior, os caminhos 
e soluções para esses jovens”, 

disse o reitor do IFFluminense, 
Jefferson Manhães de Azevedo.

Roberto Leher explicou aos 
conselheiros do IFFluminense 
que o Instituto Politécnico 
nunca foi de fato instituciona-

lizado, mas que era necessário  
garantir o direito de os alunos 
do IPCB “concluírem a esco-
larização da educação básica 
profissional, e, que por meio 
de um processo muito dialógico 

e dessas reuniões que temos 
realizado sistematicamente 
com o IFFluminense, estamos 
buscando uma forma de dar 
solução para o problema”.  

Assim, o Conselho Superior 

do IFFluminense decidiu, por 
unanimidade, incorporar os 
estudantes do Instituto Politéc-
nico por meio de um convênio, 
o qual será levado à aprovação 
do Ministério da Educação. 

O Instituto Politécnico de Cabo 
Frio (IPCB) foi fundado em 2008, 
fruto de convênio entre o Núcleo 
Interdisciplinar UFRJMar, da UFRJ, 
o município de Cabo Frio e o Esta-
do do Rio de Janeiro. A universida-
de entrava como responsável pela 
orientação pedagógica da escola, 
que ofereceria metodologia de en-
sino diferenciada, com formação 
integral crítica e voltada para a 
politecnia. 

Foi considerada a melhor 
escola pública de Cabo Frio pelo 
Enem de 2013. Mas o convênio 
foi rompido pelo município – que 
era responsável pela infraestrutura 
geral – em 2010, e, posteriormente, 
o estado fez o mesmo. A escola 
tinha, então, 400 alunos e 80 re-
sidentes docentes. Com esse duplo 
rompimento, a UFRJ – na gestão 
de Aloísio Teixeira – assumiu, no 
final de 2010, a responsabilidade 
pelo instituto. 

Com dificuldades de funciona-
mento, já na gestão do reitor Carlos 
Levi, em 2011, a comunidade foi ao 
Conselho Universitário e deu início 
a uma discussão sobre o futuro 

O início e o fim de um projeto inovador 
do instituto. À época foi decidido 
manter a proposta para a manuten-
ção do ensino médio técnico com 
algumas restrições e caminhar para 
sua institucionalização. 

Ainda em 2011, o instituto obte-
ve a cooperação do Instituto Federal 

Fluminense. Mas os problemas 
foram se agravando. Em março 
de 2014, a comunidade fez um 
movimento para salvar o instituto. 

O IPCB integrava o Núcleo 
Interdisciplinar para o Desen-
volvimento Social (Nides) da 

UFRJ e era parte do Programa de 
Qualificação de Professores em 
Educação e Trabalho para resi-
dentes docentes que administrava 
aulas no instituto. Mas  em 2015 
ficaram sem receber por meses. 
Sem pagamento, não tinham 

condições de manter as atividades 
regulares para os 154 alunos. “Há 
o risco real de o instituto acabar”, 
afirmou em outubro desse mesmo 
ano o coordenador do Nides, Walter 
Sumitsu, que, no entanto, achava 
possível encontrar saídas. 

Leher prometeu institucionalizar o IPCB
nota, afirmou “que esta é a posição 
oficial da Reitoria sobre o instituto”. 

“Achávamos que vínhamos 
caminhando para um acordo em 
sucessivas reuniões, mas na reunião 
com a coordenação do Nides, no dia 
23 de setembro de 2015, o reitor afir-
mou que estava entrando em contato 
com o Instituto Federal Fluminense 
e a Secretaria Estadual de Educação 
para transferir os alunos”, informou 
Protásio Dutra Martins, coordenador 
acadêmico do Programa de Qualifi-
cação de Professores em Educação e 
Trabalho à época.

Indignação – Em julho deste 
ano, apesar dos protestos de pais, 
estudantes e professores, o instituto 
foi fechado. A tristeza dos jovens 

pode ser resumida neste depoimento 
emocionado da aluna Laís de Pau-
la: “Eu ainda não sei bem o que 
aconteceu, mas nada minimiza o 
fato de que o IP acabou. As minhas 
lágrimas não são de tristeza, são de 
indignação. Porque eu entro em 
uma sala de aula de uma escola 
particular e vejo estudantes em pro-
cesso de desumanização; eu entro 
em uma sala de aula de uma escola 
pública e vejo a mesma coisa; e o 
único lugar onde eu entrei e vi pes-
soas descobrindo a sua humanidade 
foi fechado. Para finalizar, porque 
eu não durmo sem essa, eu até ia 
usar um trecho do artigo do Leher 
(em defesa da politecnia) para 
contestar o Escola Sem Partido. Só 
que não, porque ele fez pior: fechou 
o Instituto Politécnico da UFRJ”.

Luca, ex-aluno do IPCB, 
afirma: “Se hoje sou um cidadão 
crítico, devo tudo ao Instituto 
Politécnico da UFRJ. Se hoje sei 
conviver com as diferenças, cren-
ças e opiniões, devo ainda mais ao 
Instituto Politécnico da UFRJ. Essa 
foi a escola que me desconstruiu 
e, ao mesmo tempo, me fez novo. 
Essa ‘arca’ mudou a minha vida 
pro bem! Sem ela, eu seria apenas 
mais um alienado na multidão 
de alienados. Lá eu aprendi que 
não precisamos de quadro para 
aprender; aprendi a pensar de 
maneira própria; aprendi a reu-
nir as informações e a encontrar 
a melhor saída. Apesar de não 
fazer mais parte dela, continuo 
amando incondicionalmente 
essa escola”.  

ALUNOS, professores e pais em frente de uma das instalações do IPCB

Foto: Renan Silva

 

         



OBSERVATÓRIO DO VALONGO

O Observatório do Valongo 
possui uma rica história de mais 
de 130 anos de serviços prestados 
à pesquisa, ensino e extensão uni-
versitária. Por mais de 50 anos foi 
o único estabelecimento a formar 
astrônomos no Brasil.

Fundado em 1881 por Manoel 
Pereira Reis, no Morro de Santo 
Antônio, ele funcionou, original-
mente, com a denominação de 
Observatório da Escola Politécnica, 
pois era vinculado à Escola Politéc-
nica do Rio de Janeiro. A principal 
missão do Observatório era o seu uso 
no ensino de Astronomia e Geodésia 
(ciência que estuda as dimensões, 

Unidade pioneira da UFRJ está na rota 
cultural e histórica da Zona Portuária

revitalização da Zona 
Portuária permitiu o res-
gate histórico e cultural de 

uma das regiões mais antigas e 
importantes da cidade. O plano 
de revitalização abrangeu uma 
extensa área que engloba o Mor-
ro da Conceição, local onde está 
situado o Observatório do Valon-
go, unidade de ensino e pesquisa 
em Astronomia da UFRJ. E com o 
objetivo de inserir o Observatório 
do Valongo no circuito cultural e 
histórico da Zona Portuária, suas 
portas estão abertas, desde 2015, 
à visitação pública.

Localização – O Observa-
tório do Valongo fica na Ladeira 
do Pedro Antônio, 43, na Saúde, 
bem próximo a outros pontos 
turísticos do Morro da Conceição, 
como a Pedra do Sal, a Fortaleza 
da Conceição e o Jardim Sus-
penso do Valongo. As principais 
referências de localização do 
Observatório são o Colégio Pedro 
II, próximo à Rua da Conceição, 
e a Praça dos Estivadores, que 
fica na Rua Camerino, perto do 
Jardim Suspenso do Valongo.

Visitas guiadas – Diaria-
mente, de terça a sexta-feira, das 
11h às 16h, os interessados são 
guiados pelo técnico-adminis-
trativo Daniel Mello. Durante o 
trajeto, ele vai contando a história 
do Observatório e de seus objetos, 
como os telescópios, e relatando 
curiosidades. As visitas podem 
ser em grupo ou individual. Se 
o grupo for composto por mais 
de 10 pessoas, é preciso agendar 
a visita pelo telefone 2263-0685, 
ramal 236, ou pelo e-mail daniel-
mello@astro.ufrj.br. 

Poesia – Além de visitar 
as dependências da unidade, às 
quartas-feiras, das 18h às 21h, o 
público pode observar os astros 
pelos telescópios. Outra novidade 
é o ciclo de palestras “Astrono-
mia para poetas”, ministrado 
por professores do Observatório. 
É tudo de graça.

Por mais de 50 
anos, somente o 
Observatório do 
Valongo oferecia 
curso de graduação 
em Astronomia 
no país. Além 
de desenvolver 
ensino, pesquisa e 
extensão, a unidade 
guarda relíquias 
históricas. Seu 
acervo está aberto 
ao público para 
visitação guiada 
e observação 
do universo 
com auxílio de 
profissionais. 
Ciclo de Palestras 
fecha a agenda do 
Observatório para 
os interessados – 
incluindo poetas 
– em conhecer os 
mistérios do céu.     

A visita começa pela cúpula 
da Luneta Pazos, o primeiro 
modelo de telescópio da América 
e o mais antigo telescópio do país, 
construído em 1876 por um espa-
nhol que tinha escritório na Rua 
do Hospício (hoje Buenos Aires). 
O pavilhão onde se encontra é 
chamado de Casa das Bruxas, 
devido ao formato cônico do teto. 
Na parte debaixo há um conjunto 
de instrumentos que abriga uma 
coleção com 300 objetos que 
abrange as áreas de Astronomia, 
Geodésia, Topografia, Fotografia 
e Química. Vieram importados da 
Europa e foram utilizados de 1880 
a 1920. No final de 1990 foram 
todos catalogados e restaurados. 

Depois, o guia nos leva para 
a Sala de Exposição, onde os visi-
tantes conhecem o acervo de ins-

Roteiro de visitação
trumentos científicos utilizados 
a partir da década de 1950, que 
representa parte da memória ins-
titucional, da história do ensino e 
da prática da Astronomia no país. 
Lá também está o Teodolito Wild 
T-4, aparelho fabricado na Suíça, 
e adquirido em 1969, utilizado 
para fazer medição da posição 
das estrelas no céu, e o Telescópio 
Coudé Zeiss, de fabricação alemã.  

Saindo desta sala, o visitante 
é convidado a apreciar a vista do 
campus do Observatório. Lá do 
alto pode se ver a Baía de Guana-
bara e a Zona Portuária, observar 
as escadas do Jardim Suspenso do 
Valongo, outro ponto turístico do 
Morro da Conceição, e conhecer 
um pouco da história do instituto 
dentro do contexto das mudanças 
urbanísticas ocorridas no centro 

da cidade ao longo do tempo.
Nesta etapa, os visitantes 

percorrem os jardins da unidade, 
conhecem a Biblioteca Professor 
Silio Vaz (voltada para atendi-
mento interno) e são apresenta-
dos ao relógio de Sol, que o guia, 
com muita paciência e precisão, 
explica como funciona. 

A última etapa da visita 
compreende o hall de entrada 
do Observatório, onde alguns 
instrumentos também são ex-
postos, assim como a cúpula do 
Telescópio Cooke & Sons. Com 
quase 6 metros de comprimento 
e uma lente objetiva de 30 cm de 
abertura, é o maior telescópio do 
Observatório e o terceiro maior 
do Brasil – durante quase toda a 
primeira metade do século XX foi 
o maior do país.

Mais de cem anos de bons serviços prestados à pesquisa, ensino e extensão
forma e o campo de gravidade da 
Terra) para os alunos da Escola.

Na década de 1920, o Ob-
servatório foi transferido para a 
Chácara do Valongo, no Morro 
da Conceição, passando a ser 
conhecido como Observatório do 
Valongo. A partir de 1958, tiveram 
início, no Observatório, as aulas 
práticas do primeiro curso de As-
tronomia em nível de graduação 
no país, que era oferecido pela 
antiga Faculdade Nacional de Fi-
losofia, da Universidade do Brasil.

Em 1967, o Observatório foi 
incorporado, como órgão suple-
mentar, à recém-criada Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Em 2002, conquistou o 
status de unidade da UFRJ, e, em 
2003, iniciou seu Programa de 
Pós-Graduação, oferecendo os 

cursos de mestrado e doutorado. 
É uma unidade acadêmica vin-
culada ao Centro de Ciências Ma-
temáticas e da Natureza (CCMN) 
da Universidade. 

• Mês de setembro
Dia 14, às 18h: “Galáxias: fábricas de estrelas no cosmos” 
(Thiago S. Gonçalves) e observação do céu. 
Dia 28, às 18h: “Longitude” (Rundsthen V. de Nader) e observação do céu.

• Mês de outubro
Dia 5, às 18h: “Censo do espaço: de Hiparco a HIPPARCOS e além” 
(Marcelo Assafin) e observação do céu. 

Ciclo de palestras abertas ao público

DANIEL Mello é o responsável pelas visitas guiadas no Observatório do Valongo 
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