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Durante três dias – 12, 13 e 14 de setembro –, os técnicos-administrativos em educação das Ifes se unem a outras categorias do funcionalismo público 
federal, numa grande mobilização nacional de caravaneiros com acampamento, na Esplanada dos Ministérios, para a realização da primeira marcha 
contra o governo golpista. Os manifestantes percorrerão o Eixo Monumental até o Congresso Nacional. A luta é contra o ajuste fiscal (PEC 241/2016 
e PLP 257/2016), a reforma da Previdência, as privatizações e em defesa de salários, direitos e emprego.

Greve geral
Após os atos e as manifestações, os servidores se reunirão 
para avaliar a perspectiva de deflagração de greve geral do 
funcionalismo na segunda quinzena de setembro. Página 3 

Categoria vai às urnas
Esta edição do Jornal do Sintufrj vem com um encarte especial com as quatro chapas que concorrem 
à eleição para representantes técnico-administrativos em educação aos colegiados superiores da 
UFRJ (Consuni, CEG e CEPG). Nos dias 27, 28 e 29 de setembro, a categoria vai às urnas escolher 
seus candidatos. 

22º Sintae começa segunda-feira, dia 12. Página 3
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DOIS PONTOS

s pré-inscrições para o con-
curso de admissão de alu-
nos ao Colégio de Aplicação 

da UFRJ (CAp) estarão abertas até 
terça-feira, dia 13, somente pela 
internet e pelo responsável do can-
didato nos seguintes sites: www.
cap.ufrj.br ou www.admissaocap.
ufrj.br.  

Mas atenção, após realizar a 
pré-inscrição pela internet e pa-
gar a taxa em qualquer agência 
do Banco do Brasil, o responsável 
deverá comparecer ao CAp até o 
dia 13 de setembro, entre 8h e 
16h, para entregar a documenta-
ção exigida.

O edital prevê, entre as va-
gas para a admissão para o ano 
de 2017, 48 vagas para o 1º ano 
do ensino fundamental, 6 vagas 
para o 3º ano e 6 vagas para o 6º 
ano. Para o ensino médio, a pre-

CAp inscreve até 13 de setembro
visão é de 30 vagas para a 1ª série.

A prova de nivelamento para 
formar o grupo que irá para o 
sorteio de vagas do 1º ano do 
ensino médio será no dia 16 de 
outubro. O sorteio de vagas para 
o ensino fundamental e para o 
médio será no dia 7 de dezembro.

O CAp fica na Avenida Lineu 
de Paula Machado, s/n, na La-
goa. O colégio ficará aberto in-
clusive no sábado, dia 10. 

Documentos
até o dia 13
No caso do ensino fundamen-

tal, é exigido comprovante de 
pré-inscrição impresso pela inter-
net em duas vias, assinadas pelo 
responsável, e declaração origi-
nal de escolaridade recente que 
comprove o requisito estabelecido 
(exceto para o 1º ano). 

No caso do ensino médio, 
será preciso comprovante de pré-
-inscrição impresso em duas vias 
assinadas pelo responsável, de-
claração original de escolaridade 
recente e duas fotos 3x4 iguais e 
recentes para documento, para 
confecção e autenticação do 
cartão de inscrição definitivo de 
identificação do candidato para 
a prova.

A documentação pode ser 
apresentada ao CAp por portador, 
desde que as duas vias estejam 
assinadas pelo responsável, e so-
mente serão aceitas fotos 3x4 vá-
lidas para documentos.

Nivelamento
Os candidatos à 1ª série do en-

sino médio com inscrição deferida 
e que retiraram o cartão de confir-
mação no prazo serão submetidos 

a processo de verificação de nive-
lamento em Língua Portuguesa 
e Matemática no dia 16 de outu-
bro de 2016. Estarão aptos os que 

atingirem 50% de rendimento em 
cada uma das verificações. Estes 
constituirão o grupo que partici-
pará do sorteio público. 

Não deixe de ler o edital no site cap.ufrj.br/index.php/ingresso-no-cap.

 Pré-inscrição: até as 12h de 13/9. 

 Entrega de documentos: até 13/9, das 8h às 16h, no CAp.

 Divulgação das inscrições deferidas: 3/10.

 Retirada de cartão de confirmação de inscrição 

(ensino médio): de 10 a 13/10, das 8h às 16h, no CAp.

 Verificação de nivelamento de Língua Portuguesa

 e Matemática: 16/10.

 Resultado das verificações de nivelamento: 22/11.

 Sorteio do 3º e 6º ano do ensino fundamental: 7/12, às 8h.

 Sorteio da 1ª série do ensino médio: 7/12, às 9h.

 Sorteio do 1º ano do ensino fundamental: 7/12, às 10h30. 

 Listagem do resultado dos sorteios: 7/12, às 16h.

Serviço

A

A assembleia de sindicalizados que fazem parte do 
plano de saúde Amil será no dia 21 de setembro, quarta-
-feira, das 10h às 15h, no auditório do Roxinho (CCMN).

Assembleia de 
sindicalizados que 
têm plano da Amil

Começou no dia 1º de se-
tembro a Mostra VerCiência 
sobre o tema Física. “Energia 
Elétrica: Isto é da sua conta” 
inaugurou a série de debates e 
vídeos que são apresentados ao 
público. Outras áreas da física 
serão abordadas, como Magne-
tismo (6/10), Nanotecnologia 
(3/11) e Astrofísica (1/12). In-

Mostra sobre física na 
Casa da Ciência

tegram a programação a expo-
sição Descubra e Divirta-se, em 
cartaz na Casa da Ciência. A ex-
posição está aberta ao público 
até 18 de dezembro, de terça a 
sexta, das 9h às 20h, e aos sá-
bados, domingos e feriados, das 
10h às 20h. Entrada franca. A 
Casa da Ciência fica na Rua 
Lauro Müller, 3, Botafogo.

Nos dias 12 e 13 de setembro, 
a Escola de Educação Física e 
Desportos (EEFD) promove ati-
vidades de Acolhimento com os 
novos alunos, nos três turnos 
(manhã, tarde e noite). 

No dia 13, nos horários das 
11h30 e 18h30, no prédio da 
EEFD, será realizado o deba-
te “Respeitando as Diferenças: 
raça, etnia, gênero, aspectos 
geracionais e pessoas com de-

EEFD vai receber os calouros de forma especial

ficiência”, com Marisa Chaves 
(coordenadora do Centro de 
Referência para Mulheres Sueli 
Souza de Almeida); Higor Li-
nhares (pedagogo do Centro de 
Referência de Mulheres da Maré 
Carminha Rosa); Adriana San-
tos (assistente social do Centro 
de Referência para Mulheres 
Sueli Souza de Almeida); e Mar-
celo Souza (Suzy Brasil – profes-
sor de Biologia e transformista).

No dia 17, haverá Encontro 
com os Pais/Responsáveis, às 9h, 
no auditório do Quinhentão, blo-
co K (CCS), com a participação 
do reitor Roberto Leher, da pró-
-reitora de Extensão, Maria Malta, 
da decana do CCS, Maria Fernan-
da Quintela, da superintendente-
-geral de Políticas Estudantis, Vera 
Salim, e da diretora e vice-diretora 
da EEFD, Katya Gualter e Angela 
Brêtas, respectivamente. 

Com pesar informamos o falecimento ocorrido no dia 6 de setembro das compa-
nheiras Luciana Vieira, técnica-administrativa em educação da Escola de Belas Artes 
(EBA) e aluna da Faculdade de Letras, e Maria José de Matos, auxiliar de enfermagem 
aposentada que durante 23 anos trabalhou no Hesfa.   

Acidente em serviço – Lamentamos informar também a morte do técnico-ad-
ministrativo em educação Carlos Alberto Lustosa, 57, motorista do Museu Nacional, 
ocorrido na quinta-feira, dia 8, vítima de um acidente de trânsito em serviço, na cidade 
de Lorena (SP). Ele era servidor da UFRJ há 29 anos, dez dos quais lotado na unidade 
da Quinta da Boa Vista. 

Nota de falecimento

A diretoria do Sintufrj convida todos os aposentados da UFRJ para a reunião que a entidade realizará na 
terça-feira, dia 27 de setembro, às 10h, no Espaço Cultural da entidade, na Cidade Universitária (Fundão). 
Pauta: discussão sobre os ataques do governo golpista de Michel Temer aos direitos da categoria, expressos 
na PEC 241/16 e no PLP 257/16, e sobre o reposicionamento dos aposentados no PCCTAE.  

Reunião geral dos aposentados 
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JORNAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Rafael Coletto Cardoso, Milton Sérgio Santos Madeira e Rodrigo Araújo de Mello / Conselho Editorial: Coordenação-Geral e 
Coordenação de Comunicação / Edição: Amag / Reportagem: Amag, Eac e Regina Rocha / Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto / Diagramação: Luís Fernando Couto 
e Edilson Soares / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Tiragem: 10 mil exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da 
Coordenação de Comunicação Sindical / Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. 
Tel.: (21) 3194-7100  Impressão: 3graf (21) 3860-0100.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1172 – 12 a 18 de setembro de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

VAMOS SACUDIR BRASÍLIA!

ilhares de servidores de 
todo o país saíram em 
caravana para ocupar 

a capital federal durante três 
dias. É a caravana nacional 
com acampamento que vai 
sacudir Brasília de 12 a 14 de 
setembro, contra o ajuste fiscal 
(PEC 241/16 e PLP 257/16), a 
reforma da Previdência, as pri-
vatizações e em defesa de salá-
rios, direitos e emprego.

No dia 13 haverá uma gran-
de marcha no Eixo Monumen-
tal até o Congresso Nacional. E 
para encerrar as atividades, no 
dia 14 será realizada a reunião 
ampliada do Fórum das Enti-
dades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasef) 
com todos os caravaneiros do 
serviço público para avaliar a 
perspectiva de greve geral do 
funcionalismo público com in-
dicativo para a segunda quin-
zena de setembro.

O governo golpista de Mi-
chel Temer já mostrou a que 
veio. O Estado brasileiro está 
sendo destruído. A Constituição 
de 1988 está sendo rasgada. Se a 
PEC 241 for aprovada, uma das 
prioridades de Temer, o governo 

O 22º Sintae terá a partici-
pação da categoria em outros 
estados. Objetivo é a socializa-
ção de conhecimentos e saberes, 
e experiências profissionais sem 
fronteiras

Começa segunda-feira, dia 
12, a quarta edição do Seminário 
de Integração dos Técnicos Admi-
nistrativos em Educação (Sintae), 
que será realizada no Centro de 
Ciências Matemáticas e da Natu-
reza (CCMN). São 125 trabalhos 
inscritos nas modalidades pôster e 
comunicação oral, os quais serão 
apresentados até o dia 16 de se-
tembro. A Pró-Reitoria de Pessoal 

Categoria mostra seu talento técnico-científico 
(PR-4) estima a participação entre 
300 e 400 pessoas.

O Sintae é um espaço de re-
flexão sobre a produção técnico-
-científica e atividades dos técni-
cos-administrativos em educação 
na UFRJ. Este ano, o evento foi 
aberto para trabalhos da cate-
goria em nível nacional com o 
objetivo de promover a sociali-
zação do conhecimento técnico-
-científico e as experiências 
profissionais e sociais desses 
profissionais nas instituições 
federais de ensino (Ifes) de todo 
o país. Participarão 20 TAEs de 
vários estados.

Programação
A abertura do evento está mar-

cada para as 9h, com a presença 
do reitor Roberto Leher, de um 
representante da Pró-Reitoria de 
Pessoal e do coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis. 

Às 10h terá início a mesa “Di-
vulgação do Conhecimento em 
Publicações Eletrônicas”, com Da-
nielle Fialho e Caio Loures (UFRJ), 
que falarão sobre a revista Práticas 
em Gestão Pública Universitá-
ria. Já Reinaldo Pereira (Unilab) 
e Silvano Messias (UFOB) serão os 
expositores da coletânea digital A 
Gestão Pública na Visão dos Técni-

cos Administrativos. A mediação 
é da professora Teresa Carneiro 
(UFES), integrante da Coordena-
ção do Mestrado Profissional em 
Administração Pública em Rede 
Nacional (Profiap).

Certificados 
A Pró-Reitoria de Pessoal 

emitirá dois certificados: um de 
20 horas de capacitação para 
quem participar com 80% de 
presença e outro para o técnico-
-administrativo em educação 
que for assistir à apresentação 
de um colega, a ser entregue à 
chefia. 

não terá mais obrigatoriedade 
de destinar dinheiro para a edu-
cação e a saúde pública, como 
também para saneamento, 
moradia, segurança. Já com a 
aprovação do PLP 257, os gastos 
dos estados terão que obedecer 
a um teto, reduzindo, assim, as 
despesas com pessoal, compro-
metendo a prestação de serviços 
à população e os programas so-

ciais. Privatização total é a pala-
vra de ordem de Temer.

O objetivo então desta mo-
bilização é articular um movi-
mento forte em defesa do serviço 
público e dos direitos dos traba-
lhadores. Para tanto, sindicatos, 
federações, confederações e cen-
trais sindicais, que também re-
presentam os trabalhadores nas 
esferas municipal e estadual, fo-

ram convidados a participar da 
reunião. Pretende-se, também, 
envolver os movimentos estu-
dantil e social.

UFRJ, presente!
O Sintufrj participa com dois 

ônibus de caravaneiros neste 
primeiro ato ampliado do fun-
cionalismo público contra o go-
verno golpista de Michel Temer, 

após a confirmação do golpe na 
democracia brasileira pelo Se-
nado Federal. A assembleia da 
categoria aprovou, por unani-
midade, a deflagração da greve 
geral contra qualquer ataque a 
direitos. Unidade é a palavra de 
ordem da categoria para enfren-
tar com muita força o governo 
golpista. Vamos todos juntos às 
ruas e à luta!

Depois da marcha, caravaneiros 
vão decidir sobre deflagração 
de greve geral do funcionalismo 

MANIFESTAÇÃO pelo Fora, Temer, em Brasília, no dia 18 de abril

Foto: Divulgação

M
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TRAGÉDIA ANUNCIADA

Brasil e sua gente à mercê de vendilhões da pátria  
Direitos trabalhistas, Previdência Social, Saúde e Educação públicas, Direitos Humanos e até a nossa água se transformaram em 

moeda de troca dos golpistas nas suas transações nojentas com as grandes corporações nacionais e multinacionais 

cassação do mandato da 
primeira mulher eleita e 
reeleita presidenta da Re-

pública, sem que tivesse cometi-
do qualquer crime, foi um golpe 
que, no dia seguinte do governo 
dos golpistas encabeçado por 
Michel Temer, mostrou, como se 
sabia, por que foi tão bem arti-
culado dentro do Congresso Na-
cional, com parte do Judiciário e 
apoio da mídia. O golpe não foi 
contra o PT e a Dilma; o golpe 
de Estado ocorreu para cassar os 
direitos dos trabalhadores e en-

tregar o país à iniciativa privada. 
“Essa nova modalidade de 

golpe tem sido utilizada em al-
guns países da América Latina e 
se tornado novo instrumento para 
conduzir ao poder governantes 
ilegítimos que não passam pelo 
crivo das runas”, resumiu a depu-
tada federal Érika Kokay (PT-DF). 
Segundo ela, “o golpe foi a forma 
que encontraram para impor ao 
povo brasileiro uma agenda neoli-
beral e restritiva de direitos. 

“Os golpistas têm dito em alto 
e bom som que os direitos asse-

gurados na Constituição Federal 
não cabem no orçamento. Não 
cabem no orçamento a aposen-
tadoria, a saúde, a educação, a 
assistência social”, explicou a 
parlamentar, acrescentando que 
se trata do retorno do modelo 
neoliberal fracassado dos anos 
1990, de Estado mínimo para os 
pobres e máximo para as elites 
financeiras e empresariais.

Cadê as panelas?
A própria mídia golpista in-

formou, um dia depois da decisão 

do Senado, sobre a sucessão de 
ataques em curso: corte de re-
cursos para a saúde e a educação 
públicas, privatizações e redução 
de direitos. Cadê o barulhaço das 
panelas? As panelas talvez este-
jam envergonhadas, porque o 
golpe é contra a população. 

Mas o povo de esquerda está 
nas ruas, enfrentando uma polícia 
truculenta que quer a todo custo 
abafar os protestos e tornando os 
dias de “Mr. Fora Temer” tenebro-
sos. A mídia não mostra, mas as 
manifestações reúnem centenas de 

milhares de pessoas pelo país afora, 
e em cada vez mais capitais.

No primeiro evento público 
após o impeachment (o desfile 
de 7 de setembro, em Brasília), 
com medo de protestos, Temer 
não usou o carro aberto, como é 
tradicional. E ainda ouviu gritos 
de “Fora, Temer” e “golpista”. 
E, assim como foi na abertura 
da Olimpíada, na cerimônia de 
abertura da Paralimpíada, no 
Maracanã, os gritos de Fora, Te-
mer e as vaias ao golpista se re-
petiram. 

Desmonte do Estado brasileiro 
Não resta dúvida para quem 

desliga a TV Globo e se esforça em 
juntar as peças desta conjuntura 
que o golpe parlamentar-midiáti-
co é um grande negócio para des-
montar o Estado e promover um 
verdadeiro retrocesso em direitos 
sociais e trabalhistas, e submeter 
o país aos financistas e rentistas 
nacionais e internacionais.

“A PEC 241, que limita o cres-
cimento do gasto federal à infla-
ção, é um ataque frontal ao Es-
tado de bem-estar social, porque 
determina o engessamento dos 
investimentos públicos em saúde, 
educação e previdência por 20 
anos, mas não mexe nos recur-
sos destinados ao pagamento de 
juros e amortizações da dívida 
pública”, aponta Érika Kokay.

O governo ilegítimo também 
encaminhou ao Congresso Na-
cional a Medida Provisória 727, 

que cria o Programa de Parce-
rias de Investimento (PPI) – sob 
o argumento de tornar mais 
ágeis as concessões públicas, eli-
minando “entraves burocráticos 
e excesso de interferências do 
Estado” – e favorece a flexibili-
zação do processo licitatório e a 
privatização.

Reforma 
da Previdência
O governo não irá aguardar 

eleições municipais para mandar 
a proposta ao Congresso (eles ti-
nham medo do desgaste das me-
didas). Temer vai até lançar uma 
campanha na TV para convencer 
a população – embora a mídia 
golpista já esteja se incumbindo 
disso ao alardear que o déficit do 
INSS continua a crescer e que a 
sociedade quer ação.

O golpista propõe idade mí-

nima de 65 anos para homens 
e mulheres, igual patamar para 
trabalhadores da iniciativa priva-
da e servidores públicos; aumento 
do período mínimo de contribui-
ção de 15 para 20 anos e desvin-
culação do reajuste dos benefí-
cios do salário mínimo (haverá 
somente a reposição da inflação).

A reforma prevê o fim do fa-
tor previdenciário e da fórmula 
85/95 (que soma a idade com 
tempo de contribuição), que 
acabaria aos poucos.

Flexibilização
de direitos 
Até dezembro, o governo deve 

encaminhar ao Congresso projeto 
de reforma trabalhista que preten-
de criar um contrato de trabalho 
por número de horas. Segundo a 
imprensa, uma forma de permitir 
que empregadores possam contra-

tar com jornada inferior à estipu-
lada pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e pagar direitos 
proporcionais. 

O governo também preten-
de mandar uma reforma sin-
dical, criando um conselho de 
autorregulação sindical, com 
integrantes do governo e dos tra-
balhadores, e fixando um único 
sindicato por base territorial.

Na nova reforma trabalhista, 
segundo o governo, os sindicatos 
teriam mais “força” para nego-
ciar acordos. Os trabalhadores 
já se organizam, e denunciam 
a perda de direitos, na medida 
em que têm menos força para 
se impor na negociação contra 
empresas que querem flexibi-
lizar a legislação: a proposta 
dos patrões é que o negociado 
se sobreponha às leis que hoje 
protegem os trabalhadores. E 

que, ainda por cima, aumente a 
terceirização.

Milhões podem 
perder o Bolsa Família
Temer anunciou, na semana 

anterior, mudanças drásticas no 
regulamento para concessão do 
Bolsa Família para todos os bene-
ficiários com o pretexto de elimi-
nar fraudes. Como informou sites 
de notícia, o governo golpista vai 
cruzar informações dos benefi-
ciados em seis bases de dados ofi-
ciais. Só neste mês de setembro, 
com o tal novo rigor, cerca de 600 
mil famílias (não são pessoas, 
são famílias!) vão perder a bolsa 
por não se incluírem nos novos 
marcos do benefício.

Agora será obrigatório, por 
exemplo, CPF para todos os mem-
bros da família beneficiada pelo 
programa, inclusive crianças. 

A
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Fábio Porto
MACAÉ

Beatriz Pinheiro
IH

Rodrigo Martins
ESS

Vera Valente
CLA

Luiz Pustiglione
PR1

Márcia Braz
PR5

Caio Cesar Loures
FCC

Cícero Rabello
ECO

Rafael Medeiros
PR4

Marta Batista
CT

Fernando Pimentel
COORDCOM

Pedro Campos
SUPEREST

Tina Guimarães
FARMÁCIA

Fátima Cristina
XERÉM

Carolina Sade
SIBI

Thiago Loureiro
CFCH

Simone Silva
BIOÉTICA IESC

Juliana Caetano
FND

ELEIÇÕES ÓRGÃOS COLEGIADOS UFRJ
mudar o rumo dos ventos

27 E 28 DE SETEMBRO (E DIA 29 NOS HOSPITAIS)

CONSUNITITULARES

CONSUNISUPLENTES

CEGTITULARES

CEGSUPLENTES

CEPGTITULAR

CEPGSUPLENTE

CATEGORIA ATENTA CONTRA FRAUDES!

Estas eleições acontecem após um longo e triste período sem representação dos técnico-administrativos nos 
órgãos colegiados superiores da UFRJ. Tudo isso porque a direção do sindicato cometeu diversas fraudes 
no último pleito. A mais escancarada delas foi a própria cédula de votação, que trazia o nome da chapa do 
sindicato em destaque em relação às demais chapas concorrentes. Um absurdo que deixou a nossa categoria 
por mais de um ano fora do CONSUNI, CEG e CEPG. Fique atento e denuncie qualquer irregularidade.

CONHEÇA MELHOR OS CANDIDATOS E AS PROPOSTAS DA CHAPA ACESSANDO

www.facebook.com/oposicaosintufrj

TERMINOU DE LER ESSE JORNAL? NÃO JOGA FORA NÃO! AJUDE A GENTE DESTACANDO E AFIXANDO ESSA PÁGINA NO SEU LOCAL DE TRABALHO! OBRIGADO :)
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Chapa 2 – Ressignificar:
Autonomia e Democracia

Por essas razões VOTE CHAPA 2
Ressignificar: Autonomia e Democracia 

 Chapa 2, Ressignificar: Autonomia e Democracia
Os órgãos colegiados superiores são os espaços onde a comu-

nidade universitária participa da gestão da Universidade com 
ideias e propostas. E, com isso, a Universidade se alimenta da 
produção do conhecimento coletivo, que reflete nossas diferenças 
políticas e ideológicas.

 Por essa razão, alertamos:
. Uma chapa que representa o pensamento da Administração 

Central impõe à comunidade universitária o risco de ter todas 
as esferas de decisão da Universidade (os colegiados superiores) 
fazendo uma mesma leitura sobre os fatos. E aí, cadê o espaço 
para a diversidade?, que é um elemento fundamental para o 
fortalecimento da UFRJ. 

. Como também uma chapa representando o pensamento 
da diretoria do sindicato pode transformar nossa atuação nos 
colegiados restrita à pauta sindical.

 O que nós queremos
Queremos resgatar aquela UFRJ que por anos seduziu seus 

trabalhadores, que, superando as dificuldades impostas pelos 
governos e reitorias, se mantiveram firmes no propósito de garantir 
a qualidade da universidade pública.

O conhecimento técnico – acumulado pela prática e somado 
ao investimento na capacitação ao longo dos anos – deve ser valo-
rizado para estimular a troca de experiência entre os trabalhadores 
de todas as épocas (recém-ingressos ou não). Isso contribuirá para 
que a Universidade volte a encantar seus trabalhadores e, com 
isso, reacender a chama da eterna construção da universidade 
pública, gratuita e de qualidade.

 Conselho de Administração
A Chapa 2 defende a criação do Conselho de Administração 

para que a UFRJ passe a ter uma política de pessoal. E mais: uma 
política de pessoal a partir da representação nas unidades com a 
participação de seus servidores; e, também, com uma instância 
de recursos para os processos administrativos, o que resultará na 
descentralização das decisões sobre a vida funcional dos servidores. 

   • Defender sempre a autonomia 
universitária. 

• Lutar pela criação do Conselho de Adminis-
tração.

• Denunciar a prática de assédio moral e atuar 
para que essa prática seja banida da instituição. 

• Lutar para que os conselhos superiores da 
UFRJ se posicionem contra o desrespeito aos Traba-
lhadores e Trabalhadoras em Educação, em relação 
aos cortes nos vencimentos e às contrarreformas que 
retirem direitos conquistados.

•  Continuar a luta contra a Lei nº 9.192/96; o 
Decreto nº 1.916/96 e às leis que estabelecem os 70% 
para docentes.

• Defender a Universidade pública e gratuita, 
propondo o debate nos conselhos superiores sobre 
os cursos pagos existentes, o uso dos recursos e o 
funcionamento das Fundações Universitárias. 

• Incluir o Plano de Carreira dos Técnicos-
-Administrativos em Educação como ponto de dis-
cussão nos colegiados, e atuar pela construção dos 
Programas de Avaliação de Desempenho e Capacitação 
e Aperfeiçoamento.

• Defender a permanência dos hospitais 
universitários na estrutura da Universidade e como 
instituições públicas.

• Defender o investimento em unidades que 
constroem ações e políticas de saúde do trabalhador, 
como a CPST.

•  Defender a realização de uma Estatuinte 
democrática e participativa.

As atividades realizadas nos cursos e laboratórios 
contam com a importante contribuição dos técnicos-

Compromissos da Chapa 2
-administrativos em educação nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão que, indissociáveis, visam à apren-
dizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e 
transmissão do saber e da cultura. 

Nos Conselhos Acadêmicos, CEG e CEPG iremos:
• Continuar com a participação ativa nas câ-

maras e comissões dos conselhos. 
• Discutir com a categoria, nas unidades, as pro-

postas e impactos decorrentes de cada ação, integrando 
nossa categoria nos debates acadêmicos. 

• Manter a participação dos técnicos-admi-
nistrativos em educação nos debates em que as partes 
técnica e administrativa sejam fundamentais para as 
tomadas de decisão acadêmicas.

•  Organizar reuniões com os técnicos-admi-
nistrativos lotados em seções de ensino de graduação, 
pós-graduação e nas divisões da PR-1 e PR-2, para que 
estejamos sempre cientes das necessidades e avaliações 
de cada setor acadêmico.

• Valorizar a carreira técnico-administrativa, 
ressaltando seu papel fundamental no apoio e execução 
das atividades de pesquisa e de ensino, estabelecendo 
um canal democrático que viabilize a formulação de 
sugestões concretas do CEG e do CEPG. 

• Defender a oferta de cursos específicos voltados 
aos técnicos-administrativos em educação lotados em 
atividades acadêmico-administrativas de gestão e de 
sistema de informação.

• Redefinir a Comissão de Acompanhamento do 
SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) do CEG 
para um Comitê Gestor do SIGA, com participação da 
comunidade universitária, garantindo a participação 
dos técnicos-administrativos. 
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Estimadas e estimados técnicos-
-administrativos em educação da UFRJ: 

O momento social, político, econô-
mico e acadêmico em que vivemos está 
passando por práticas conservadoras, 
autoritárias, centralistas, cortes de 
recursos, assédio moral, redução e limi-
tação dos espaços e atos democráticos. 
Acreditamos que as circunstâncias nos 
exigem resistência, ações cotidianas e 
criativas para garantir à universidade 
pública e autônoma, através da atuação 
nos conselhos  superiores, o fortaleci-
mento dos laços entre os trabalhadores 
e estudantes, para aprofundar  a demo-
cratização da nossa comunidade com 
vistas a conquistas de mais direitos de 
forma livre, viva e ativa. Estes são os 
anseios da base técnica da nossa UFRJ.

Os conselhos universitários (Con-
suni, CEG e CEPG) são espaços de 
gestão e políticas acadêmicas. E nos 
propomos a lutar pela ampliação da 
participação da nossa categoria nesses 
colegiados e conquistar a paridade 
universal, buscando fortalecer e afir-
mar o papel dos técnicos-administra-
tivos em educação como profissionais 
qualificados e sujeito político da nossa 
querida UFRJ.

Nestes 96 anos da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro,  a Chapa 
4 – Base Alternativa, se apresenta 
como instrumento à categoria para 
ocupar, debater, encaminhar, resistir 
e lutar pela autonomia, democracia 
e liberdades.

Registramos nossas pautas e 
propostas com os nomes de persona-
gens históricos da UFRJ, invocando a 
memória de resistência e luta desta 
comunidade universitária. 

COMPROMISSO: AÇÃO
LOCAL E PENSAMENTO GLOBAL
(Prof. Milton Santos)

A Base Alternativa objetiva de-
fender, encaminhar e lutar pela 
manutenção e conquista dos direitos 
da comunidade de trabalhadores 
técnicos junto aos órgãos colegiados 
superiores da UFRJ através do diálogo 
entre os diversos atores que compõem 
a estrutura da UFRJ resgatando valores 
e princípios históricos da univesidade 
pública e autônoma agindo local e 
pensando global, articulando a UFRJ 
nos espaços do Rio de Janeiro, do Brasil 
e Internacional. Afirmamos o trabalho 
coletivo da base de trabalhadores téc-
nicos em convergência com estudantes 
e professores em contraposição ao 
individualismo predatório propagado 
como suprema virtude pela concorrên-
cia capitalista, neoliberal e política.

PAUTAS E PROPOSTAS:
UFRJ-BRASIL
(Reitor Pedro Calmon)

Promoção, defesa e debate do 
papel dos técnicos da nossa UFRJ em 
meio ao cenário político e econômico 
que ameaça as conquistas dos traba-
lhadores das universidades e do serviço 
público federal e retira ou limita 
direitos sociais produzindo injustiça 
e desigualdades no país.

DEMOCRACIA ACADÊMICA 
PELA BASE
(Técnico Ferreirinha)

Criar ou instalar uma plataforma 
de consulta aos técnicos da UFRJ 
estabelecendo um canal de consulta 
para subsidiar a participação e ações 
no Consuni (lista de e-mails dos 
funcionários, grupo de facebook ou 
outro sistema rápido e adequado para 
consultas online).

Divulgar as reuniões, pautas e 
atas do Consuni através de grupo de 
e-mail, ou facebook, ou blog fixando 
um canal constante para acesso e de 
trocas entre os técnicos.

Participação nas assembleias da 
categoria dando informes dos traba-
lhos nos  órgãos colegiados.

Representatividade e pluralidade 
de técnicos na composição do Consuni: 

conquistar ampliação da represen-
tação de técnicos na composição da 
Congregação-ECO. Incluir técnicos 
a partir da sua formação de ensino 
fundamental e médio e ampliar a 
participação dos técnicos de ensino 
superior conquistando ampliação e 
equidade da composição dos técnicos 
nos colegiados superiores.

Garantir e defender pautas deli-
beradas pela categoria em assembleia 
que sejam remetidas aos colegiados 
superiores mantendo a democracia 
direta a partir da base.

Regulamentar a participação de 
técnicos para cargos de direção nas 
escolas e faculdades.”

Articular a categoria técnica entre 
ativos e aposentados para levar suas 
demandas aos respectivos colegiados 
superiores.

AUTONOMIA
(Estudante Mario Prata)

Defendemos a liberdade e auto-
nomia dos conselhos livres de patrões, 
governos e partidos políticos.

Afirmamos a Base Alternativa para 
uma classe trabalhadora organizada 
e de luta. 

INTERAÇÃO INSTITUCIONAL 
(Enfermeira Ana Nery)

Combate à discriminação e intole-
râncias, seja de cor, raça, etnia, credo, 
origem, geração, classe social, gênero 
ou orientação sexual.

Institucionalizar política de com-
bate ao assédio moral nas relações de 
trabalho como forma de preservar 
a saúde física e mental no serviço 
público, com regras pactuadas para a 
resolução de conflitos.

Cuidados com o meio ambiente 
e políticas de segurança no trabalho 
como política universal articulada 
na UFRJ.

Discutir e conquistar um projeto 
efetivo de segurança para os campi, 
preservando vidas, meio ambiente e 
o patrimônio da UFRJ, subsidiando e 
fortalecendo a DISEG.

Promoção de políticas de esportes, 
cultura e lazer como elemento de 
promoção de sociabilidade e saúde 
do trabalhador.

EDUCAÇÃO E CULTURA
(Profª Samira Mesquita)

A Base Alternativa nos Órgãos 
Colegiados da UFRJ concederá especial 

atenção à qualificação e capacitação 
da categoria, indispensável à eleva-
ção de padrões sociais e intelectuais, 
impactando nas ações de forma qua-
litativa e quantitativa.

Por uma educação sem mordaça: 
contra o projeto Escola sem Partido.

Por uma universidade autônoma 
com ensino, pesquisa e extensão livre 
e comprometida socialmente com a 
justiça social.

Promover o debate acerca da arte e 
da cultura construindo uma proposta 
de vivência, fruição, criação cultural 
e produção artística para os técnicos 
junto à universidade.

DEFESA E VALORIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS E SERVIDORES 
(Prof. Manoel Maurício de 
Albuquerque)

A Base Alternativa entende que é 
de fundamental importância unificar 
a categoria através da sua atuação 
junto aos órgãos colegiados superiores, 
contribuindo para a entidade de classe 
e dialogando com a Reitoria em torno 
de um projeto de redimensionamento 
e racionalização de cargos na UFRJ.

EM DEFESA DOS HOSPITAIS 
UNIVERSITÁRIOS
(Médico Clementino Fraga Filho)

Discutir questões objetivas dos HUs 
considerando seu importante papel 
como centro de formação de recursos 
humanos e de desenvolvimento de 
tecnologia para a área da saúde.

Base Alternativa - Chapa 4

CEPG

José Caetano - HU
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TRAGÉDIA ANUNCIADA

Em artigo na revista Carta 
Maior, o economista José Carlos 
Peliano explica que, segundo os 
que mandam ou desmandam, 
as crises econômicas só podem 
ser superadas reativando inves-
timentos para aumento de pro-
dução e da produtividade: o tra-
balhador ganha relativamente 
menos e produz relativamente 
mais, ficando a produção adi-
cional, na forma de dinheiro, 
nas mãos dos empresários.

“Hoje em dia, a bandeira 
desta conversa para boi dormir 
está nas mãos dos neoliberais. 
Daí cortar todas as salvaguar-

Brasil e sua gente à mercê de vendilhões da pátria  
Direitos trabalhistas, Previdência Social, Saúde e Educação públicas, Direitos Humanos e até a nossa água se transformaram em 

moeda de troca dos golpistas nas suas transações nojentas com as grandes corporações nacionais e multinacionais 

Por que tantos ataques?
das trabalhistas e sociais con-
quistadas ao longo da história”, 
explicou Peliano. Segundo ele, 
isso é o que se passa no Brasil 
do Fora, Temer, com propostas 
de limitações sociais, direitos 
trabalhistas e cortes nos gastos 
públicos para áreas sociais, e 
liberação de recursos para in-
vestimentos privados.

“Na mesa, (estão) o aumen-
to do limite de idade de aposen-
tadoria para 65 anos, terceiri-
zação dos contratos públicos e 
privados de trabalho, liberação 
da negociação dos contratos de 
trabalho (não mais regulados 

pela CLT), entre outros. O que 
significa? Obrigar os trabalha-
dores a continuar no mercado 
mais tempo até diminuir sua 
sobrevida na aposentadoria. 
Fragilizar as condições de ne-
gociação com os empresários, 
provocando queda nos níveis 
salariais e aumentando a de-
sigualdade social e de rendas”, 
listou o economista. 

Para ele, grande parte da 
conquista social havida nos go-
vernos petistas anteriores, junto 
aos ganhos obtidos pelos mais 
pobres, foi descartada. “Foi fe-
chada a porta para a melhoria 

de trabalho e renda dos mais 
pobres e necessitados. Perde-
ram a vez e a voz”, conclui.

População só fornece
mão de obra
Para o professor de econo-

mia e deputado federal Enio 
Verri (PT-PR), pelo diagnóstico 
da equipe de notáveis de Mi-
chel Temer, o maior problema 
da dívida pública da União é 
estrutural e deriva dos direitos 
sociais estabelecidos, mas pou-
co regulamentados, na Consti-
tuição Federal de 1988. 

“A equipe ignora, solenemen-

Uma das primeiras ações 
do governo Temer após o golpe 
foi interferir na Comissão da 
Anistia. Uma portaria do Diá-
rio Oficial da União assinada 
pelo ministro da Justiça, Ale-
xandre de Moraes, determinou 
o desligamento de seis membros 
históricos do grupo (sem pedido 
formal, como ocorre desde sua 
criação) e nomeou 20 novos 
conselheiros.

te, que o pagamento pelo servi-
ço de juros da dívida pública, a 
rentistas banqueiros, é a segunda 
maior fonte de gastos do gover-
no, junto com o INSS. (...) A cada 
anúncio, posicionamento ou mes-
mo medida efetivamente tomada, 
fica absolutamente transparente 
quais são as prioridades do go-
verno Temer. O papel reservado à 
população brasileira é o de forne-
cedora de mão de obra abundante, 
dentro de um sistema de trabalho 
terceirizado, para a manutenção 
dos privilégios de quem detém os 
meios de produção e pode acumu-
lar capital”, apontou ele. 

Temer interfere na Comissão da Anistia

Em nota, o Movimento por 
Verdade, Memória, Justiça e Re-
paração lamentou: 

“Ao dispensar esse grupo de 
conselheiros, o governo Temer 
coloca a perder quase uma dé-
cada de memória e de expertise 
na interpretação e aplicação da 
legislação de anistia no Brasil.

“Uma outra portaria no-
meou no mesmo dia, de uma 
só vez, 20 novos conselheiros 

e conselheiras. Alguns dos no-
mes anunciados são vinculados 
doutrinariamente ao polêmico 
professor de Direito Constitu-
cional da USP Manoel Gonçal-
ves Ferreira Filho, conhecido 
teórico e apoiador da ditadu-
ra civil-militar instaurada no 
Brasil em 1964, por ele deno-
minada ‘Revolução de 1964’ e 
até escreveram um livro em sua 
homenagem. 

“Caso a nova composição 
da Comissão de Anistia reflita o 
pensamento de Manoel Gonçal-
ves Ferreira Filho e tenha entre 
seus membros simpatizantes ou 
colaboradores da ditadura, trata-
-se de uma desfuncionalidade e 
um sério risco à posição oficial 
do órgão sobre a devida respon-
sabilização penal dos agentes pú-
blicos que praticaram crimes de 
lesa-humanidade na ditadura.”

Para o Movimento, são ini-
ciativas muito graves e unilate-
rais “que sinalizam o início de 
um desmonte na Comissão de 
Anistia, conquista histórica da 
sociedade democrática brasilei-
ra, e uma ofensa aos direitos das 
vítimas da ditadura e seus fami-
liares. Não aceitaremos retroces-
so nas conquistas da Justiça de 
Transição no Brasil. Nem um 
direito a menos!”

DIRETAS JÁ: no dia 4 de setembro, nas principais capitais 
do país, o povo foi às ruas em defesa de direitos e contra o 
governo golpista de Michel Temer. Em São Paulo, cem mil 
pessoas ocuparam a Avenida Paulista
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NOSSA MAIOR RIQUEZA

Golpista quer entregar até a nossa água

No dia 12 de setembro, 
segunda-feira, será reali-
zada a primeira reunião 

do conselho do Programa de Par-
cerias de Investimento (PPI), na 
qual serão definidas as primeiras 
concessões e privatizações do go-
verno. “As negociações com os 
principais conglomerados trans-
nacionais do setor, entre eles a 
Nestlé e a Coca Cola, seguem a 
passos largos”, diz matéria do site 
Correio do Brasil.

Representantes destas com-
panhias têm realizado encontros 
reservados com autoridades do 
atual governo no sentido de for-
mular procedimentos necessários 
à exploração, pelas empresas pri-
vadas, de mananciais, principal-
mente no Aquífero Guarani, em 
contratos de concessão para mais 
de 100 anos, segundo informou 
um alto funcionário da Agência 
Nacional de Águas na reportagem 
exclusiva.

“A importância estratégica do 
Aquífero para abastecer as gera-
ções futuras desperta atenção de 
grupos de diferentes setores em 
todo o mundo”, afirma docu-
mento da Organização de Direi-
tos Humanos Terra de Direitos.

Peso de ouro
“Em alguns lugares do mun-

do a água tem dono, e quem 
quiser usar precisa pagar caro”, 
lembra a matéria de Raquel So-
dré no site Superinteressante. “A 
água está acabando. Mas, antes 
de acabar, ela vai ficar mais cara. 
Em alguns lugares do planeta, 
água já vale ouro – e tem gente 
ganhando muito dinheiro com 
isso”, diz ela, explicando que, 
quando a água deixa de ser um 
recurso natural público, direito 
de todos, ela passa a ser um pro-
duto, e isso se chama “comoditi-
zação”.

A matéria apresenta uma das 
fundadoras do Blue Planet Pro-
ject – organização que trabalha 
em nível internacional para ga-
rantir o direito humano à água 
–, Maude Barlow, que aborda vá-
rias formas de comércio da água: 
“O que eu temo é que elas fiquem 
tão comuns que a gente nem per-
ceba quando a água não for mais 
nossa, nem da comunidade, nem 
das próximas gerações”.

O que a água tem a
 ver com a política?
Segundo o Correio do Brasil, 

o empresário austríaco Peter Bra-

beck-Letmathe, principal finan-
ciador de campanha dos partidos 
de extrema direita no seu país e 
que preside o grupo Nestlé desde 
2005, nunca escondeu seu obje-
tivo de tornar o fornecimento de 
água passível de exploração ain-
da mais acentuada pelas compa-
nhias do setor alimentício.

Na sua opinião, segundo o 
site Pragmatismo, a água deveria 
ser tratada como qualquer outro 
bem alimentício e ter um valor 
de mercado estabelecido pela lei 
da oferta e da procura. Ele afirma 
que é necessário que a sociedade 
tome consciência da importância 

da água e acabe com o subpreço 
que se pratica na atualidade. De-
talhe: a Nestlé é líder mundial na 
venda de água engarrafada.

O que casa com a sanha 
privatista do governo golpista: 
o Aquífero Guarani, reserva de 
água doce com mais de 1,2 mi-
lhão de quilômetros quadrados, 
deverá constar na lista de bens 
públicos privatizáveis, a exemplo 
das reservas do petróleo no pré-
-sal e da Eletrobrás. E adivinhem 
quem é um dos principais inte-
ressados na água de Guarani?: o 
presidente da Nestlé.

Com o propósito de apoiar 

Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai na elaboração e imple-
mentação de um marco legal e 
técnico de gerenciamento e pre-
servação para as gerações pre-
sentes e futuras, foi elaborado o 
Projeto de Proteção Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentável 
do Sistema Aquífero Guarani, 
da Agência Nacional de Águas. 
“Após a vitória dos conservadores 
na Argentina e os golpes de Esta-
do por orientação da ultradireita, 
tanto no Paraguai quanto no 
Brasil, restou ao Uruguai votar 
contra a sua privatização”, apon-
ta o Correio do Brasil.

A 20ª Plenária Nacional de 
Conselhos de Saúde, Entidades e 
Movimentos Sociais e Populares 
aprovou a seguinte Moção de Re-
púdio ao Ajuste Fiscal e ao Novo 
Regime Fiscal por congelar por 
20 anos os recursos públicos des-
tinados às despesas não financei-
ras, atacando o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e o conjunto de 
direitos do povo brasileiro de ter 
serviços públicos de qualidade:

“Considerando que a saúde/
doença do cidadão decorre dos 
determinantes sociais, econô-
micos e ambientais;

Considerando que o setor 
saúde representa um importante 
espaço para o processo de acumu-
lação do capital, especialmente 
em momentos de crise quando o 
adoecimento da classe trabalha-
dora se intensifica, apresentando 
mais uma oportunidade de obten-
ção de lucro devido às demandas 
crescentes por insumos, procedi-
mentos, medicamentos, etc.;

Considerando que os inte-
resses do setor privatista vêm 

Moção de repúdio 
ganhando força na sociedade bra-
sileira, representando, inclusive, 
espaço para investimento por parte 
do capital internacional, em espe-
cial quando se é anunciado que o 
“SUS precisa ser revisto” pois “é 
muito grande” e “não compatível 
com a situação atual do Estado 
brasileiro” e se apontam a criação 
de “Planos Populares de Saúde” 
como alternativa aos problemas 
enfrentados nesta área;

Considerando que o PLP 
257/2016 impõe a redução das 
despesas públicas não financei-
ras, em especial nas áreas sociais, 
com destaque a retirada de di-
reitos de servidores públicos que 
prestam os serviços à população, 
bem como busca concluir a pri-
vatização de todo o patrimônio 
público com alienação das em-
presas públicas estaduais que 
ainda existem;

Considerando que a PEC 
241/2016 que congela por 20 anos 
todos os recursos não financei-
ros tem o objetivo de concentrar a 
renda, o patrimônio e o poder nas 

mãos de poucos em detrimento da 
esmagadora maioria do povo bra-
sileiro;

Considerando que a “dívida 
dos estados com a União” já foi 
paga, e em regra existe de fato 
crédito e não dívida;

Considerando que a continui-
dade do próprio SUS está amea-
çada com a possível aprovação do 
PLP 257/2016 e da PEC 241/2016;

Considerando a publicação 
da Portaria nº 1.482/2016, que 
constitui grupo de trabalho que 
objetiva a constituição de Planos 
de Saúde Acessíveis, ferindo os 
princípios constitucionais do SUS;

Considerando que a redução 
da despesa pública não financeira 
tem por finalidade elevar o supe-
rávit primário para transferir mais 
recursos públicos ao capital finan-
ceiro, destruindo todas as políticas 
públicas construídas através das 
lutas do povo brasileiro,

Decidimos pelo repúdio a 
toda e qualquer medida que esse 
e qualquer outro governo venha a 
implementar no sentido de con-

tribuir com o desmonte do SUS, 
privatização dos serviços e ações 
de saúde, subfinanciamento e 
desfinanciamento do setor.”

A moção é assinada pela 
Frente Nacional contra a Priva-
tização da Saúde e aponta me-
didas, como a rejeição do PLP 
257/2016 e da PEC 241/2016 e a 
todas as formas de privatização 
e de desresponsabilização do 
Estado na execução dos servi-
ços de saúde, e convoca “toda a 
população brasileira a retomar 
o processo de lutas pelos princí-
pios do movimento da reforma 
sanitária brasileira, revigoran-
do o protagonismo da partici-
pação dos movimentos sociais 
e populares no fortalecimento 
do controle social nos conse-
lhos de saúde, nas ruas, locais 
de trabalho, estudo e moradia, 
por um SUS forte, público, sob 
administração direta do Estado, 
sob controle das trabalhadoras e 
dos trabalhadores e que atenda 
a todas as necessidades da po-
pulação com qualidade.
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CARAS DE PAU

Dois dias após o impeach-
ment da presidenta Dil-
ma Rousseff, o Senado 

Federal sancionou uma lei 
que flexibiliza as regras para 
a abertura de créditos suple-
mentares sem a necessidade 
de autorização do Congresso 
Nacional, beneficiando, assim, 
o governo golpista de Michel 
Temer.

As “pedaladas” fiscais foi 
o principal argumento usado 
pelos autores do pedido de im-
peachment – Miguel Reale Jú-
nior, Janaina Paschoal e Hélio 
Bicudo –, aprovado no dia 31 
de agosto. A sanção da lei, pu-
blicada no Diário Oficial da 
União no dia 2 de setembro, 
impulsionou mais protestos 
contra o golpe no Estado bra-
sileiro.  

Desrespeito à 
população 
A Lei nº 13.332/2016 tem 

origem no Projeto PLN 3/16 
(projeto de lei do Congresso 

Após o golpe, pedaladas são transformadas em lei 
Golpistas agem como se a sociedade brasileira fosse composta de idiotas a seu serviço 

Nacional de alteração da Lei 
de Orçamento Anual (LOA), 
aprovado pelo Congresso Na-
cional em 23 de agosto. O texto 
autoriza o governo a reforçar, 
por decreto, até 20% do valor 
de uma despesa (subtítulo, no 
jargão orçamentário) prevista 
no orçamento de 2016 me-
diante cancelamento de 20% 
do valor de outra despesa.

Atualmente, o remaneja-
mento entre subtítulos é res-
trito a 10% do valor da despe-
sa cancelada, de acordo com 
a lei orçamentária (Lei nº 
13.266/2016). O governo alega 
que a mudança torna a gestão 
orçamentária mais flexível, po-
dendo priorizar com recursos 
ações mais adiantadas. Poderá 
haver, inclusive, o remaneja-
mento de despesas com o Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) – trecho que 
havia sido excluído na apre-
ciação do projeto na Comissão 
Mista de Orçamento (CMO).

Outra mudança na lei or-

çamentária aprovada é a que 
possibilita o governo cancelar 
recursos incluídos por emen-

das coletivas do Congresso Na-
cional, exceto as de execução 
obrigatória previstas na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), e direcioná-los para 
outras áreas de seu interesse.

Uma das reivindicações his-
tóricas do movimento em 
defesa do caráter público 

das universidades brasileiras é 
a pauta da paridade na gestão 
dos segmentos que compõem 
a comunidade universitária. A 
representação dos técnicos-ad-
ministrativos em educação nos 
colegiados superiores foi, por-
tanto, uma grande vitória para 
a democracia nas universidades, 
pois na ditadura militar os TAEs 
não tinham assento em conselhos 
gestores dessas instituições e nas 
suas unidades acadêmicas. Eram 
considerados serviçais e não tra-
balhadores públicos.

Mas os últimos 18 meses fo-
ram de aflição para os que luta-
ram e defendem essa conquista 
na UFRJ. Um conturbado proces-
so de disputa e desrespeito às deci-
sões da categoria calou a voz dos  
TAEs nas instâncias superiores de 
decisão na universidade.  

Acompanhe os fatos
Em março de 2015, duas 

marcações de datas para realiza-
ção do processo eleitoral de repre-
sentantes técnico-administrativos 
aos órgãos colegiados da UFRJ 
foram anuladas. Os motivos fo-
ram a não disponibilização das 

Pelo fortalecimento da participação da categoria nos colegiados superiores
listas de votantes, falta de convoca-
ção de mesários e de veículos para 
transporte das urnas, entre outros 
problemas de infraestrutura de res-
ponsabilidade da Reitoria e da Pró-
-Reitoria de Pessoal. 

Ou seja, a Administração Cen-
tral da UFRJ, responsável direta pela 
realização do pleito em parceria 
com o Sintufrj, inclusive com pari-
dade na Comissão Eleitoral, não fez 
a sua parte como devia. Membros 
da comissão chegaram a recolher 
caixas de papelão em lixeiras da 
UFRJ para confecção de urnas. 

Sintufrj resiste ao golpe
na Comissão Eleitoral 
O Sintufrj atuou para evitar 

que o processo institucional da ca-
tegoria se misturasse com a eleição 
para reitor e vice-reitor e com a do 
Sintufrj, ambos em maio. Mas, sob 
a lógica cega da disputa a qualquer 
custo, integrantes de duas das três 
chapas concorrentes apelaram para 
o presidente da Comissão Eleitoral 
– o ex-superintendente de Pessoal 
da PR-4, em 2015. O resultado foi 
estarrecedor. Em uma reunião ile-
gítima sem a presença dos mem-
bros da Comissão Eleitoral, decidiu-
-se pela data de 26, 27 e 28 de abril 
para a realização do pleito.   

Os representantes do Sintufrj 

na comissão protestaram e exigi-
ram que o reitor convocasse uma 
reunião da comissão. E, no dia 2 de 
abril, a maioria aprovou a realiza-
ção da eleição nos dias 8, 9 e 10 da-
quele mês, o que permitiria lisura 
político-institucional ao processo.

As eleições foram realizadas, 
mas com muitas dificuldades. A 
Reitoria manteve a postura de não 
disponibilizar elementos básicos 
de infraestrutura. As urnas, em 
sua maioria, foram transportadas 
em veículos próprios de membros 
da Comissão Eleitoral. Uma das 
chapas fez campanha para que a 
categoria boicotasse a eleição, e ou-
tra desistiu de concorrer ao fim do 
segundo dia de votação. 

Mais uma vez foi posto em che-
que o trabalho de uma comissão 
eleitoral formada rigorosamente 
em conformidade com todos os 
processos anteriores de eleições de 
representantes da categoria aos ór-
gãos colegiados. Porém, apesar de 
toda a confusão, 1.843 companhei-
ros compareceram às urnas, numa 
votação praticamente igual à da 
eleição de 2010.

Os questionamentos às eleições 
foram levados ao Consuni por duas 
das chapas concorrentes. Num am-
biente onde a categoria não tinha 
nenhum poder de intervenção, 

pois não havia mais representantes 
dela naquele colegiado, ficamos à 
mercê da vontade esmagadora dos 
docentes. Mais uma vez o Sintufrj 
rejeitou a postura golpista frente 
à Comissão Eleitoral, levando o 
problema ao espaço de decisão da 
categoria, que é a assembleia. Em 
três assembleias gerais ao longo de 
2015, a categoria votou favoravel-
mente à abertura das urnas e/ou 
que as denúncias fossem encami-
nhadas à Comissão Eleitoral. Mas 
a Reitoria nunca acatou essas deci-
sões. Foram mais de 500 técnicos-
-administrativos (somando-se a 
participação da categoria nas três 
assembleias) que decidiram, con-
forme consta em atas.

Fim do impasse e 
conscientização da 
categoria  
Após intensas negociações 

entre os remanescentes das três 
chapas, o Sintufrj e a Reitoria, 
chegou-se a um acordo que es-
tabeleceu novas eleições nos dias 
27, 28 e 29 de setembro. Desta vez 
o processo será proporcional, com 
as chapas ocupando os assentos de 
acordo com seus percentuais de 
votação.

Mas a indignação da categoria 
com o desrespeito a suas decisões 

em assembleia – seja por colegas 
que colocam sua vontade acima 
da discussão coletiva, seja pelo 
menosprezo da instituição – per-
manece. Tanto é que cerca 150 
delegados ao XI Consintufrj, re-
presentando mais de 900 colegas 
reunidos nas reuniões de base, 
decidiram, por unanimidade, 
que o melhor caminho para os 
TAEs era que a eleição para os ór-
gãos colegiados fosse organizada 
pela própria categoria, tendo o 
Sintufrj à frente – nos moldes da 
eleição para a direção da entida-
de de classe. 

A diretoria do Sintufrj já enca-
minhará essa decisão congressual 
exigindo a alteração do Estatu-
to da UFRJ, com a realização de 
uma Estatuinte paritária. Portan-
to, em que pese a não possibilida-
de de consenso para uma chapa 
única, que sempre foi o objetivo 
do Sindicato, conclamamos todos 
trabalhadores, sindicalizados ou 
não, ativos e aposentados, a parti-
ciparem desta eleição. Precisamos 
avançar para os enfrentamentos 
que se aproximam em conse-
quência dos ataques à nossa 
categoria e a toda classe traba-
lhadora brasileira. 

Direção Unidade na Luta

EDITORIAL

 

         



DEPOIMENTOS

A tradicional manifestação dos 
movimentos sociais, o Grito dos 
Excluídos, ganhou este ano o tom 
contra o governo golpista de Michel 
Temer. O Grito é realizado há 22 
anos, sempre no dia 7 de setembro, 
e mobiliza milhares de pessoas em 
todo o país. Este ano, os protestos 
ocorreram em 26 estados e no 
Distrito Federal.

No Rio de Janeiro, a manifesta-
ção ocupou cerca de um quilôme-
tro de uma das pistas da Avenida 
Presidente Vargas. Empunhando 
bandeiras e cartazes com frases 
“Fora, Temer!” e “Não ao golpe”, 
os manifestantes marcharam até 
a Praça Mauá, onde o ato ganhou 
força e os participantes ocuparam 
todas as áreas livres do recém, 
recuperado espaço público. 

Histórico
O Grito dos Excluídos surgiu 

dentro da Igreja Católica, em 1995, 
com o objetivo de aprofundar o 
tema da Campanha da Fraternidade 
do mesmo ano. Em 1999, o Grito 
rompeu fronteiras e estendeu-se 
para as Américas. No Brasil, no Dia 
da Independência, os atos ocorrem 
em diferentes cidades, e reúnem 
pessoas, grupos, entidades, igrejas, 
movimentos sociais, sindicatos, 
comprometidos com as causas dos 
excluídos. 

O Grito dos Excluídos não se 
encerra nele. A ideia é que as ações 
desta semana fortaleçam as pautas 
nas comunidades e no movimento. 
As entidades constroem os atos 
em parceria com pastorais sociais 
e dioceses espalhadas pelo país.

Grito dos Excluídos
Povo nas ruas contra o golpe e em defesa de direitos

POLÍCIA MILITAR : a truculência policial contra os manifestantes nos atos Fora, 
Temer cresce (veja foto, no Rio). Em São Paulo, a PM cegou uma jovem ao usar 

bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a manifestação    

Fotos: Renan Silva
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