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Reunião do Comando Local de Greve (CLG): segunda-feira, dia 14, às 14h, no Espaço Cultural do Sintufrj. 

O país se une e exige Fora Temer!
Sexta-feira, 11 de novembro, foi 

um dia diferente no Brasil. Desde 
cedo, milhares de pessoas saíram de 
suas casas em pequenas e médias 
cidades e nas capitais decididas a 
pôr um fim neste governo ilegítimo 
imposto pelas elites com o apoio de 
um Congresso Nacional apodreci-
do, parte do Judiciário e da mídia 
burguesa. Com bandeiras, faixas, 
cartazes, apitos, trabalhadores de 
várias categorias, servidores públi-
cos municipais, estaduais e federais, 
pequenos agricultores, estudantes 
secundaristas e universitários, au-
tônomos, terceirizados, donas de 
casa, ocuparam ruas e praças de 
norte a sul e puseram para fora toda 
a sua indignação contra os golpis-
tas que se instalaram em Brasília 
decididos a transformar o país num 
lugar de pessoas indigentes: sem di-
reito a trabalho digno, à educação, 
à saúde, moradia, saneamento bá-
sico, aposentadoria, proteção social, 
cultura, lazer.    

O Dia Nacional de Greve, Para-
lisações e Protestos foi muito além 
da defesa de direitos e contra a Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC 55), que congela por 20 anos 
o orçamento público, com impacto 
em áreas estratégicas como saúde e 
educação, e que segue com a refor-
ma previdenciária e a trabalhista. 
Os brasileiros de todas as idades 
que fizeram greve, bloquearam es-
tradas, realizaram passeatas, atos, 
panfletagens na sexta-feira, 11, 
exigem o fim do governo Temer 
com seu programa de retrocessos. 
No Rio de Janeiro, as mais de 30 
mil pessoas que se concentraram 
na Candelária e saíram em marcha 
até as escadarias da Assembleia Le-
gislativa (Alerj) também protesta-
ram contra o pacote de medidas do 
governador Pezão (PMDB), partido 
que faliu o estado e que agora quer 
que conta da roubalheira seja paga 
pelos servidores e pela população.       

A mobilização organizada pela 
Frente Brasil Popular, Frente Povo 
Sem Medo, Frente Esquerda Socia-
lista e pelas centrais sindicais CUT, 
CTB, Conlutas e Intersindical come-
çou às 17h e parou o Centro do Rio. 
Soldados do Batalhão de Choque 
da Polícia Militar acompanharam 
a manifestação e cercaram a Alerj 
numa tentativa de intimidar os 
manifestantes.  

Assembleia geral de avaliação da greve
Quarta-feira, dia 16, às 10h, no campus da Praia Vermelha (em frente à ESS).

Fotos: Renan Silva
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DOIS PONTOS

Os estudantes da UFRJ se somaram ao movimento 
Ocupa, que já foi instalado em cerca de 180 uni-
versidades e colégios secundaristas contra a PEC 

55 e a reforma do ensino médio. A decisão foi tomada em 
assembleia geral realizada no dia 4 de novembro, nos 
pilotis da Reitoria, com a presença de aproximadamente 
mil estudantes. 

As principais deliberações 
da assembleia foram:
1) Ocupação do prédio da Reitoria a partir de 7/11.
2) Indicativo de realização de assembleias locais a 

partir do dia 7/11.

A ocupação da Reitoria foi decidida como for-

Ocupa UFRJ já começou

A comunidade universitária 
está convidada para o debate 
"Desconstruindo a PEC 55: 
quem paga pelo ajuste?", que 
será realizado na quinta-feira, 
dia 17, às 14h30, no Salão 
Pedro Calmon, no Fórum de 
Ciência e Cultura, que fica lo-

“Desconstruindo a PEC 55: quem paga pelo ajuste?”
calizado no prédio do Instituto 
de Economia, no campus da 
Praia Vermelha. O evento foi 
organizado pelos servidores em 
greve da UFRJ com o apoio do 
Sintufrj.

O debate contará com a 
presença dos professores do 

Torneio de futebol do Sintufrj

Na sexta-feira, dia 18, é a final 
do torneio de futebol do Sintufrj 
comemorativo do Dia do Servidor 
Público. Os jogos são realizados 
no Clube dos Empregados da Pe-
trobras, na Cidade Universitária, 
com início às 16h. A disputa está 

JOGOS anteriores: PR-4 X Decania do CT e Escola de 
Educação Física e Desportos X CCS

A técnica-administrativa em 
educação da UFRJ e professora de 
história da UniRio, Maria Helena 
Domingos, foi a palestrante sobre 
a PEC 55, na quinta-feira, dia 10, 
no Instituto de Biologia (IB). O 
evento foi uma atividade da greve 
dos técnicos-administrativos em 
educação e atendeu principalmen-
te às expectativas da categoria na 
unidade. 

“O objetivo desta atividade é 
explicar, de forma clara, os riscos 
que essa Proposta de Emenda à 
Constituição oferece ao país e como 
ela esconde um projeto de Estado 
mínimo, ao invés de um Estado 
de bem-estar social que a gente 
precisa neste momento em que o 
Brasil conta com 12 milhões de 
desempregados. A hora é de investir 
em infraestrutura e empregar! O 
congelamento de investimentos 
nas áreas sociais é um retrocesso”, 
iniciou a palestra Maria Helena.

Para melhor compreensão 
dos participantes, ela apresentou 
outros projetos em tramitação no 
Congresso, como o PLP 204 e PL 

Categoria no IB discute a PEC 55

Instituto de Economia da UFRJ 
Carlos Pinkusfeld Bastos, espe-
cialista em temas como política 
econômica e dívida pública, 
e Luiz Carlos Prado, que atua 
nas áreas de história e regu-
lação econômica e economia 
internacional. 

181/2015, que têm a ver com a PEC 
55, e também relacionou a conjun-
tura nacional que a PEC impõe ao 
momento atual do Rio de Janeiro, 
cujo governo quer implantar, entre 
outras barbaridades, aumento da 
contribuição previdenciária dos 
servidores. 

Alternativas
“A resposta à PEC 55 são as 

diversas alternativas apresentadas 
por economistas e entidades que 
se debruçaram sobre o problema, 
provando que há maneiras mais 
inteligentes de se sair da atual crise, 
que em parte foi construída pelo 
governo, que preferiu gastar com 
campanha na mídia a discutir com 
os brasileiros sobre algo tão sério”, 
disse a palestrante. 

Entre as alternativas à PEC, ela 
relacionou as seguintes: “auditar a 
dívida pública e fazer uma reforma 
tributária; corrigir as distorções 
do IR; taxar as grandes fortunas; 
desafogar as empresas com uma 
tributação menos massacrante; 
corrigir o ITR e o ITBI; passar a 

adotar (como nos países ricos) 
uma contribuição progressiva no 
IR (hoje no Brasil todos pagamos o 
mesmo percentual); regulamentar 
o Imposto sobre Grandes Fortunas, 
conforme está previsto na Consti-
tuição, e taxar as commodities”.    

No entendimento de Maria 
Helena, “fazer uma reforma 
fiscal implica todos os segmentos 
fazerem a sua parte, porém, pela 
proposta atual, a conta recaiu 
mais uma vez sobre os trabalha-
dores, que pagam pelos excessos e 
problemas de gestão de governos 
incompetentes e de um Legislativo 
que trabalha em prol dos próprios 
privilégios”.

O que as pessoas precisam 
entender, segundo Maria Helena, 
é que “o dinheiro retirado dos 
investimentos sociais será para ali-
mentar um esquema fraudulento 
empreendido através de venda de 
direitos da dívida ativa (debên-
tures), cujo propósito é pagar 
juros astronômicos a banqueiros e 
empresários. Esse mesmo esquema 
quebrou a Grécia”, frisou. 

ma de ampliar a mobilização contra a “PEC do 
Fim do Mundo”, que já vem ocorrendo em todo 
o país com mais de 170 campi de universidades 
ocupadas. Na UFRJ, assembleias locais já haviam 
aprovado ocupações no IFCS, Praia Vermelha, 
Faculdade Nacional de Direito e Nupem (Macaé). 

O debate sobre a paralisação das aulas não 
fez parte dos encaminhamentos da assembleia 
geral e ficará a critério de cada assembleia 
local. A agenda de mobilização também inclui 
a realização de inúmeros atos, aulas públicas, 
debates e oficinas de materiais, e participação 
nas mobilizações nacionais nos dias 11 e 25 de 
novembro. 

entre a equipe da Decania do CT 
e a do Cepe Fundão.

As últimas partidas foram 
disputadas na sexta-feira, dia 11, 
quando se enfrentaram na Chave 
de Consolação as equipes da PR-4, 
do Instituto de Química e do CCS.  
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 Com pesar informamos o falecimento do servidor 
Manoel José da Silva, aos 64 anos, ocorrido no dia 2 
de novembro. Ele era aluno do curso de capacitação 
do Sintufrj, cujas aulas estavam sendo ministradas na 
Decania do CT. 

Nota de falecimento

Foto: Renan Silva

Fotos: Renan Silva

Foto: Divulgação
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O MONSTRO CAMINHA

Comissão do Senado aprova PEC 55
A Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ) do Sena-
do aprovou no dia 9 de novembro, 
depois de sete horas de discussões, 
a íntegra do relatório da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
55 – o que permite que a matéria 
seja encaminhada para votação no 
plenário da Casa.

No parecer, o relator, senador 
Eunício Oliveira (PMDB-CE), re-
jeitou as 59 emendas apresentadas 
pela oposição. Os senadores oposi-
cionistas protestaram e apresenta-
ram um texto substitutivo e dois vo-
tos em separado, estes últimos para 

condicionar a implementação das 
medidas de ajuste à aprovação da 
proposta por meio de uma consulta 
popular, mas as duas alternativas 
foram rejeitadas.

O texto da PEC, com a votação 
do dia 9, permanece da forma como 
chegou ao Senado pela Câmara dos 
Deputados: limita as despesas pri-
márias do governo federal (aquelas 
não destinadas ao pagamento de 
juros), pelos próximos 20 anos, ao 
valor gasto no ano anterior mais 
a correção pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) do período de junho do ano 

retrasado a julho do ano anterior de 
cada exercício.

Consulta popular
Como forma de mostrar a im-

portância de uma consulta popu-
lar, a senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) divulgou o resultado 
de pesquisa que está sendo reali-
zada pelo site do Senado junto à 
população sobre a proposta. O tra-
balho mostra que, até ontem, 341 
mil pessoas responderam às per-
guntas. Dessas, 321 mil disseram 
ser contrárias ao congelamento dos 
gastos públicos e somente 20 mil se 

manifestaram favoráveis.
“Não adianta dizerem que esse 

resultado só saiu assim porque a 
pesquisa foi feita pela internet. En-
tão que aceitem ir às ruas, pergun-
tar ao povo. Essa proposta é uma 
das mais injustas e truculentas 
apresentadas ao país”, afirmou a 
senadora. 

A explicação do relator para re-
jeitar as emendas foi de que “a situ-
ação econômica é muito séria e não 
permite mais atrasos na apreciação 
da PEC”.

O substitutivo sugeria que fi-
casse estabelecido, dentre suas prin-

cipais medidas, o prazo máximo 
de quatro anos para a vigência de 
qualquer plano aprovado referen-
te ao ajuste fiscal, que este prazo 
máximo de prevalência das medi-
das fiscais fosse sempre compatível 
com o do Plano Plurianual (PPA), 
que os gastos do governo fossem 
condizentes com o crescimento 
populacional e que fosse garantido 
o aumento real do salário mínimo 
(sempre que registrado crescimento 
econômico no país). Determinava, 
ainda, que qualquer outro acrés-
cimo a ser feito futuramente fosse 
objeto de um referendo.

Barulhaço no CCS e explicações 
sobre a PEC 55 no BRT

Os técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ realizaram na 
terça-feira, dia 8, após a assembleia, 
às 10h, nas escadarias da entrada 
principal do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), o terceiro ato de agi-
tação no campus do Fundão desde 
a deflagração da greve contra a PEC 
55 (ex-241) – também conhecida 
como a “PEC da Morte” por impor 
o fim das políticas públicas, preju-
dicando, entre outras áreas, a saúde 
e a educação. 

Com bandeiras do Sintufrj e ao 
som de atabaques, bumbos, repi-
niques, chocalhos e apitos, os tra-
balhadores encerraram a assem-
bleia e “invadiram” os corredores 
do CCS (o maior centro acadêmi-
co da universidade) repetindo as 
palavras de ordem contra a PEC 
55 que embalam o movimento 
grevista desde a sua deflagração.   

“Não vai ter PEC, vai ter luta!” 
Dois megafones auxiliaram na 
repercussão desta e de outras fra-
ses de protesto CCS adentro. Já 
integrantes do Comando Local de 
Greve (CLG) convocavam os cole-
gas que ainda relutam em partici-
par das assembleias e atos contra 
o desmonte do serviço público e, 
consequentemente, dos servido-
res:  “Fazemos barulho para de-
fender direitos do povo. Vem você 
também pra a luta, companheiro, 
barrar essa PEC”.

Mobilização no BRT
Depois do CCS, os manifestan-

tes fecharam o trecho da Rua Pro-
fessor Rodolpho Rocco em frente 
ao HU, e o CLG, utilizando o carro 
de som do Sintufrj, informou às 
pessoas que se encontravam em 
frente ao hospital e nos pontos de 
ônibus o que significa congelar 
por 20 anos os recursos para a 
educação, saúde e outros serviços 
públicos – como saneamento bá-
sico e Previdência Social –, que 
são essenciais para a população 
brasileira. Também foram distri-
buídos panfletos com mais deta-
lhes sobre as maldades preparadas 
pelo governo do golpista Temer 
contra o povo deste país. 

Dali, os manifestantes segui-
ram com suas palavras de ordem 
e barulhaço pela via até o BRT, in-
terrompendo por alguns momen-
tos o trânsito. Na estação, discur-
sos deram lugar a conversas com 
os passageiros dos coletivos que se 
encontravam na plataforma, mas 
amplificadas pelo carro de som. Os 
oradores também alertaram sobre 
a campanha mentirosa veiculada 
nas TVs sobre a PEC 55.  

“Nós não estamos em greve 
por aumento de salário ou por 
melhorias na universidade; esta 
greve é para que os direitos sociais 
dos brasileiros não acabem”, ex-
plicava o CLG. A manifestação foi 
encerrada com o convite para par-
ticipação no grande ato de todos os 
trabalhadores na sexta-feira, dia 
11, no Centro do Rio, com concen-
tração às 17h na Candelária.        

Fotos: Renan Silva
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SEMINÁRIO/ABERTURA

necessidade de concursos 
públicos, o reconhecimento 
da função estratégica da 

segurança orgânica (composta por 
vigilantes do quadro) no ambiente 
universitário e a concretização 
de um projeto de segurança para 
as instituições foram alguns dos 
temas da pauta do XXV Seminário 
Nacional de Segurança das Insti-
tuições Públicas de Ensino Supe-
rior (Ipes) e de Ensino Tecnológico 
(EBTTs) realizado entre os dias 7 
e 12 de novembro, no auditório 
Horácio Macedo (Roxinho), no 
Centro de Ciências Matemáticas e 
da Natureza (CCMN), na Cidade 
Universitária. 

Esta edição do seminário, que 
teve como anfitriões o Sintufrj e 
a Pró-Reitoria de Planejamento 
e Desenvolvimento da UFRJ (PR-
3), reuniu mais de 200 servidores 
de universidades de todo o país 
e debateu também a estratégia 
para enfrentar um dos mais fortes 
ataques ao serviço público e aos 
direitos da população brasileira: 
a proposta do governo golpista 
de alterar a Constituição de 1988 
(com a PEC 241, que no Senado 
ganhou o nome de PEC 55) para 
congelar por 20 anos investimen-
tos em políticas sociais, como as 
da saúde e da educação. 

Fogo contra a PEC 55
Depois de uma emocionante 

interpretação do Hino Nacional 
por Saulo Pereira – que é cego, 
autista e formado em canto lírico 
pela Escola de Música da UFRJ 
–, acompanhado por Eduardo 
Camenietzki ao violão – músico 
da Escola de Música –, autoridades 
universitárias e representantes de 
entidades sindicais aproveitaram a 
abertura do evento, na manhã do 
dia 7, para denunciar os ataques 
do governo aos serviços públicos e 
às instituições federais de ensino 
superior (Ifes), os quais irão atin-
gir ainda mais a segurança das 
universidades, que sofrem há duas 
décadas com a falta de concurso 
para vigilantes.

Para o reitor Roberto Leher, 
a UFRJ deve garantir plenas 
condições ao espaço da univer-
sidade, para que todos que dele 
usufruem realizem suas funções 
com tranquilidade, concentração 
e, sobretudo, estejam ,“confiantes 
de que estão num lugar protegido”. 

“A instituição tem um funcio-
namento muito sutil, e é importan-
te que os que cuidam da política de 
segurança conheçam o cotidiano 
da universidade, para que possam 
pensar estratégias que assegurem 
a segurança da comunidade uni-

Vigilantes debatem o futuro das instituições, suas 
reivindicações e o enfrentamento ao governo golpista  

versitária”, disse Leher.
A mediação e o diálogo dos 

vigilantes com os segmentos 
para compreender a natureza 
dos conflitos no ambiente uni-
versitário são, segundo o reitor, 
insubstituíveis. 

“Por isso temos permanen-
temente tratado a segurança de 
maneira sistemática para que o 
conjunto da Andifes (Associação 
Nacional de Dirigentes das Ifes) 
abrace a causa do concurso e 
da reabertura da carreira de 
segurança. Pois, sem isso, nosso 
futuro como instituição é incerto", 
afirmou Leher. 

Leher propôs que fosse aprova-
do no seminário um documento 
dirigido ao Ministério da Educação 
e ao “conjunto de reitores” com 
essa reivindicação.  

Ainda de acordo com o reitor, 
“o futuro do serviço público, ame-
açado pela PEC 241, pela reforma 
da Previdência, pelas propostas 
de terceirização de todas as áreas 
da universidade, da segurança à 
docência nas diversas dimensões, 
impõe uma ação organizada que 
dê visibilidade à causa da realiza-
ção de concurso pelo RJU (Regime 
Jurídico Único), com estruturação 
melhor da carreira do corpo de 
segurança na universidade”. 

A essencialidade 
da segurança
O pró-reitor de Planejamento e 

Desenvolvimento (PR-3), Roberto 
Gambine, destacou a importância 
da vigilância para a harmonia nos 
campi, e afirmou:  "Essa institui-
ção não vive sem seus servidores", 
e reiterou a proposta de Roberto 
Leher, acrescentando que o docu-
mento também deve ser enviado 
ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

A reitora da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRR), Ana 
Maria Dantas, considerou importan-
te que o seminário aprovasse o docu-
mento a ser levado ao governo, pois 
fortaleceria a posição entre os reitores 
para que o pleito se tornasse uma po-
lítica da Andifes. Sobre as ocupações 
da UFRR e UFRJ pelos estudantes 
em luta contra a PEC 241, afirmou: 
"Eles são a nossa voz que não é 
ouvida na imprensa. Mais que uma 
aula de cidadania, esses jovens estão 
defendendo o que há de mais caro, 
que é a educação", e conclamou os 
presentes a engrossar a resistência 
em defesa da universidade pública 
e de qualidade.

Agradecimentos
A coordenadora nacional do 

seminário, Kátia da Conceição, 

agradeceu os esforços para a reali-
zação da 25ª edição do evento, “com 
apoio da PR-3 e dos coordenadores 
do Sintufrj”, e a dedicação dos 
profissionais da entidade para que 
tudo desse certo. 

“Fora, Temer!”
"Primeiramente, em segundo 

lugar e sempre enquanto durar 
esta situação: Fora, Temer!", 
cumprimentou os presentes a 
assessora da senadora Fátima 
Bezerra e ex-dirigente da Fasubra, 
Márcia Abreu. Ela destacou a im-
portância dos vigilantes orgânicos 
e acrescentou que a Carreira dos 
técnicos-administrativos em edu-
cação, despois de mais de 10 anos 
em vigor, está defasada, portanto, é 
preciso lutar pela sua atualização. 
"Se sozinhos podemos alguma 
coisa, juntos somos cada vez mais 
fortes”, disse. 

Atuação do Sintufrj 
O coordenador-geral do Sintufrj 

Francisco de Assis falou sobre o 
empenho do Sindicato para a rea-
lização do evento: “Coordenadores 
e funcionários se dedicaram às 

A

tarefas para a concretização deste 
importante seminário”. E acres-
centou que o aprimoramento da 
Carreira está incluído no acordo de 
greve de 2015 que não foi cumprido 
na sua totalidade pelo governo. 

Assis convidou os participantes 
do evento a se incorporarem à 
luta em defesa do patrimônio e 
da autonomia e contra os ataques 
do governo à universidade, como a 
“condução coercitiva do reitor pelo 
Ministério Público pelo fato de a 
instituição ter apoiado ações em 
defesa da democracia”. Por fim, 
propôs que o seminário debatesse 

também a PEC 241. 
O coordenador-geral da Fa-

subra Rogério Marzola saudou 
os vigilantes, lembrando que o 
Supremo Tribunal Federal votaria 
medida que permitiria a terceiriza-
ção de atividades-fim em qualquer 
órgão púbico, incluindo até o 
cargo de professor universitário. 

O representante do Sindicato 
Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissional 
e Tecnológica (Sinasefe), Josemar 
Clemente, afirmou: "Este é um 
momento de união entre as cate-
gorias, porque estamos em luta”. 

Fotos: Renan Silva

MOMENTO em que o Hino Nacional foi apresentado por Saulo e Edmundo

ROXINHO no primeiro dia do seminário

MOVIMENTO Ocupa a UFRJ vai ao seminário



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1181 – 14 a 20 de novembro de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 5

SEMINÁRIO/CONJUNTURA

Na mesa sobre análise de 
conjuntura, na tarde do 
dia 7, Gilbran Jordão, 

Rogério Marzola (coordenadores-
-gerais da Fasubra) e Francisco 
de Assis (coordenador-geral do 
Sintufrj e dirigente da Fasubra) 
discorreram sobre como a PEC 
55 atingirá a categoria, a uni-
versidade e o serviço público, 
e ressaltaram que a greve dos 
técnicos-administrativos em 
educação é o início de uma luta 
que deve envolver toda a socie-
dade, além dos trabalhadores 
e estudantes. “Se a PEC 55 for 
aprovada”, alertaram, “nenhum 
pleito dos diversos setores da ca-
tegoria, incluindo os vigilantes, 
terá perspectiva de se concretizar”.

Unidade
Gilbran Jordão iniciou sua 

exposição destacando que, por 
conta das ocupações dos estu-
dantes, os vigilantes têm um 
papel mais do que especial nessa 
greve. Ele defendeu a unidade 
dos trabalhadores para enfrentar 
a atual conjuntura política no 
país, que é “muito mais difícil que 
a de junho de 2013”. “Em 2016, 
estamos vendo a unidade de ação 
entre os Três Poderes (Judiciário, 
Legislativo e Executivo) para 
demandar medidas de ataque ao 
conjunto da classe trabalhadora, 
como a reforma do ensino médio, 
a PEC 55, o direito de greve, o corte 
de ponto dos servidores e o projeto 
de terceirização”. 

Segundo o coordenador, com 
essas medidas, a intenção do 

“Unidade, organização e luta” 

governo Temer é aprofundar o 
ajuste fiscal e iniciar o processo de 
recolonização do país. “O futuro 
é incerto e sombrio e precisamos 
nos preocupar. Em 2013 milha-
res foram às ruas levantando 
bandeiras, agora vemos nas ruas 
posições de cunho reacionário. E 
isso se reflete na superestrutura 
do país: o governo Dilma enviou 
o PLP 257 e começou a aplicar 
medidas contra os trabalhadores, 
que vêm se aprofundando no 
governo Temer”, avaliou. 

Jordão ratificou a ilegitimida-
de do governo Temer para enca-
beçar o processo de ajuste fiscal 
e alertou: “Se o companheiro 
(vigilante) tem como principal 
reivindicação mais concursos 
para vigilantes, se a PEC 55 for 
aprovada, esqueçam concurso!”. 

E mais uma vez defendeu 
a unidade entre as categorias: 
“Se conseguirmos nos unificar 
com outras categorias em luta, 
podemos criar condições para 
derrotar o ajuste fiscal e a PEC 
55. Esse é o nosso desafio. Temos 
um calendário a ser cumprido, 
a começar pela mobilização no 
dia 11 de novembro e no dia 25 
de novembro”.

Organização
O coordenador-geral do Sin-

tufrj e coordenador de Políticas 
Sociais e de Gênero da Fasubra, 
Francisco de Assis, defendeu, 
acima de tudo, a organização 
dos trabalhadores para avançar 
na luta “contra o golpe que está 
sendo dado nos direitos dos tra-

balhadores. “Temos que entender 
isso”, disse, e citou como exemplo 
os próprios vigilantes, que, pela 
força da sua organização, esta-
vam realizando o XXV Encontro 
de Segurança. 

“Desde 2013 identificamos 
que havia um golpe em curso e 
hoje vivemos a sua continuidade. 
É um golpe aos direitos dos tra-
balhadores, e foi isso que levou 
a Fasubra a deflagrar greve”, 
pontuou. 

Mas, segundo o dirigente, 
sozinha a Federação não tem 
como barrar o golpe em curso, 
mesmo com toda a sua história 
de embates e disposição de luta: 
“Não temos força sozinhos para 
derrotar o golpe, mas a Fasubra 
tem uma história de luta, de ser 
ponta de lança das mobilizações 
e dos enfrentamentos que se 
fizeram necessários. A Federação 
nunca se furtou em defender 
a democracia, a universidade, 
como também a Petrobras”.

Assis também chamou a 
atenção para a importância de se 
apoiar o movimento de ocupação 
dos estudantes em todo o Brasil 
contra a reforma do ensino médio e 
a PEC 55: “Temos, sim, de apoiar o 
movimento dos estudantes, porque 
ele foi a ponta de lança em defesa 
da educação. Eles (os estudantes) 
estão dando aula de cidadania 
nos espaços públicos, mas a mídia 
tem distorcido o caráter das ações 
estudantis. Por isso, a orientação 
da Fasubra é de total apoio, porque 
precisamos desse movimento para 
poder derrotar a PEC 55”.

E encerrou sua fala consta-
tando a complexidade da atual 
conjuntura e fazendo um cha-
mamento para o enfrentamento 
unitário: “A conjuntura não está 
fácil, mas acredito que nossas 
diferenças são muito pequenas 
diante da grandeza de unificar 
nossas lutas para derrubar essa 
PEC. Sem a unidade dos traba-
lhadores, não adianta reivindi-
carmos concurso para a área de 
segurança, porque o que está em 
jogo agora é a universidade pú-
blica e o serviço público. Então, 
é fazer o enfrentamento contra a 
PEC. Esperamos que os vigilantes 
participantes deste seminário 
integrem a mobilização do dia 
11 para mostrarmos a força dos 
técnicos-administrativos em edu-
cação, que têm em seus quadros 
os vigilantes das universidades 
brasileiras”. 

Luta
Rogério Marzola fez uma 

análise macro. Segundo ele, a 
burguesia utiliza o mecanismo 
do poder para aumentar sua 
rentabilidade, por isso é preciso 
precarizar as frentes de trabalho. 
E com isso vêm as privatizações, 
terceirizações e a retirada de 
direitos dos trabalhadores para 
garantir o mecanismo da dívida 
pública e manter os juros do 
grande capital.

“Tem que se fazer um ajuste 
fiscal, mas o governo manda ao 
Congresso um ajuste fiscal que, 
em vez de mexer na fatia que 
consome 48% de tudo o que o 

país arrecada, mexe na fatia de 
3% da saúde ou na fatia de 3% da 
educação. Então, é de onde os ser-
viços públicos são prestados que 
se tira o dinheiro para garantir o 
superávit e pagar a dívida que o 
grande capital vem acumulando. 
Isso gera um processo, por exem-
plo, de corte de R$ 10 milhões, 
como ocorreu ano passado na 
área da saúde. Por outro lado, um 
caminhão de R$ 400 bilhões vai 
para pagar juros e amortização da 
dívida. Então, é um mecanismo 
que na verdade é a legalização da 
corrupção e do roubo do dinheiro 
público”, explicou.

Marzola criticou a “conci-
liação de classes”: “O governo 
Dilma preferiu fazer as reformas 
que o capital estava pedindo, 
mas o capital entre a Dilma e o 
Temer escolheu o seu lado. E o 
Temer será muito mais violento 
nos ataques ao trabalhador, então 
vamos derrubar o Temer”. 

O dirigente chamou a atenção 
para a importância de se iden-
tificar com mais precisão como 
atacar o governo Temer em todas 
as frentes: “A PEC 55 é a antessala 
das mudanças, porém, o passo se-
guinte é a reforma da Previdência 
com a mudança da idade para 65 
anos, e isso joga todo mundo para 
o pior dos cenários”. 

E lembrou que as reformas 
propostas pelo governo têm o 
aval do Supremo Tribunal Federal 
e virão com rapidez, “antes de 
2018”: “O caminho é o da luta 
com a juventude e os trabalha-
dores desse país”.

GILBRAN Jordão, Francisco de Assis e Rogério Marzola na mesa de conjuntura, tendo ao lado integrantes da organização do evento

Foto: Renan Silva
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SEMINÁRIO / DEPOIMENTOS

Incerteza sobre o futuro preocupa   
Alguns depoimentos colhidos durante a semana de realização do seminário

Mozarte Simões da Costa Junior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é 
coordenador de Políticas Sociais da Fasubra e dirigente da CUT-RS: “O tema principal des-
te seminário é concurso público para a segurança das universidades, já. Realizar a segurança 
dentro do ambiente acadêmico é diferente do que é apresentado para a sociedade, por isso não 
pode ser tarefa da iniciativa privada. A rotatividade de vigilantes causa insegurança à comuni-
dade universitária. Se a vigilância orgânica custa mais barato, por que não fazer concursos? Já 
há nota do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das Ifes (Forgep), da Andifes, 
afirmando que o cargo não está extinto e pedindo a abertura de concurso público.”

Maximila Alves dos Santos, na UFRJ há 26 anos, participa pela segunda vez do semi-
nário (a primeira foi há 16 anos): “Eu acho importante este seminário porque é um espaço 
que se conquistou com luta. Não há outro segmento com este espaço nas universidades. Somos 
uma categoria de base que conseguiu se articular durante anos e vem defendendo isso com 
muita garra, com muita força; com poucas conquistas, mas muita luta.”

José Fernandes de Lima (Azul), há 32 anos na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte: “O nosso seminário ocorre num momento muito crucial para a sociedade brasileira. 
Neste espaço, apresentamos o que está acontecendo nas nossas instituições em relação à segu-
rança nos campi. São assaltos, estupros, roubos, etc. E essa PEC do governo ataca os trabalha-
dores não apenas da universidade, mas de todo o serviço público. Além disso, vem aí a reforma 
da Previdência. Tudo isso a gente está discutindo neste seminário”.

Edmilson Borges, há 25 anos na Universidade Federal de Uberlândia: “Estamos 
vivenciando em todas as universidades um grande problema na questão da segurança. E este 
é um momento importante para discutir com a categoria de que forma vamos nos organi-
zar nacionalmente para combater toda esta insegurança. É importante resgatar o concurso 
público para que a vigilância orgânica – que conhece a comunidade universitária – possa 
cumprir seu papel. A PEC 55 vai arrebentar com o servidor e com a sociedade. Precisamos 
levar (a denúncia) para fora dos muros da universidade para que a população entenda os 
malefícios desta PEC.”

Walter de Carvalho, há 23 anos na Universidade Federal do Maranhão: “Participei 
de muitos encontros, mas agora estamos vivendo um ataque histórico. Temos um governo que 
não foi eleito popularmente, que não tem compromisso com as massas e que pode fazer o que 
quiser sustentado pelo Congresso Nacional, pela grande mídia e pelo Judiciário, que aceita todas 
as suas orientações. A gente tem que sair disso, e é com unidade. A PEC é a ponta do iceberg. Ela 
vai parar o crescimento do país por 20 anos e quebrar direitos históricos dos trabalhadores. A 
grande mídia tem a posição cruel de alienar as massas. Que consigamos agregar os segmentos 
da universidade e fazer deste um espaço de propagação do que consideramos verdade.”

Roseane Pessoa, há 31 anos na Universidade Federal de Pernambuco: “Esse encontro 
é fundamental. Foi realizando há 25 anos este evento que o nosso segmento avançou e conse-
guimos várias conquistas. Mas há poucas mulheres vigilantes. Segundo alguns companheiros, 
eu entrei porque o edital do concurso que eu fiz tinha uma falha: não excluía a presença fe-
minina. A minha universidade era a que tinha mais mulheres vigilantes: 70 do total de 480 
vigilantes. Hoje há em torno de 50 mulheres. Estamos há 20 anos sem concursos, mas acredito 
que as mulheres participarão dos próximos concursos em massa. Nós fazemos a diferença.”

Fotos: Renan Silva
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É GREVE!

 A temperatura sobe a cada ses-
são do colegiado máximo da UFRJ 
diante dos ataques e retrocessos 
que o país enfrenta e que atingem 
a instituição, obrigando a comu-
nidade universitária a reagir. Na 
quinta-feira, 10, os estudantes que 
participam da ocupação no prédio 
da Reitoria se uniram à bancada 
dos técnicos-administrativos em 
educação contra as ameaças de 
corte de ponto da categoria, em 
greve desde o dia 31 de outubro 
contra a PEC 55. “Não vai ter PEC, 
vai ter luta!” foi a palavra de ordem 
repetida pelos manifestantes. 

O conselheiro técnico-ad-
ministrativo Luiz Pustiglione 
apresentou a reivindicação da 
categoria: “Queremos que este 
Conselho Universitário se posicio-
ne em relação à ameaça do STF 
de cortar o ponto dos servidores 
em greve. Sabemos que a medida 
ainda não foi publicada, mas rei-
torias já estão sendo pressionadas 
para informar quais os segmentos 
estão em greve”. Ele lembrou aos 
conselheiros que aquele colegiado 
já se pronunciou solidário ao 
movimento.

Pustiglione também manifes-
tou a solidariedade da bancada 
ao reitor Roberto Leher – que foi 
intimado a comparecer naquele 
mesmo dia ao Ministério Público 
Federal para explicar a partici-
pação da UFRJ em ato a favor da 
democracia –, e deu informações  
sobre a greve nacional da Fasubra 
e sobre as atividades nas quais a 
categoria na UFRJ tem se engajado 
com o objetivo de divulgar para a 
sociedade as consequências da PEC 

Categoria reivindica do Consuni apoio contra o corte de ponto
Conselheiros denunciam arbitrariedades e estudantes avisam sobre ocupações na UFRJ

O julgamento do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que pode abrir 
as portas para a terceirização de toda 
e qualquer atividade econômica foi 
adiado. A sessão marcada para o 
dia 9 de novembro tratou de outras 
pautas, o que impediu a análise das 
terceirizações. Será marcada uma 
nova data para o julgamento.

O caso a ser analisado é o Re-
curso Extraordinário 958.252, con-
trário à Súmula 331, do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). Ela 
determina que o tomador de serviço 
assuma as obrigações trabalhistas 
caso a empresa subcontratada não 
cumpra com o contrato firmado 
com os empregados. A ação foi ajui-

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

zada pela Celulose Nipo-Brasileira 
(Cenibra) contra um acórdão da 8ª 
Turma do TST, que usou a súmula 
como base para condenar a empre-
sa por “transferência fraudulenta 
e ilegal” de suas atividades-fim, 
com o objetivo de reduzir custos.

Consequências
Caso o STF vote a favor do re-

curso da Cenibra, o resultado terá 
repercussão geral, ou seja, valerá 
para todos os casos semelhantes na 
Justiça trabalhista. Na ausência de 
uma regulamentação do trabalho 
terceirizado pelo Legislativo – uma 
vez que a Consolidação das Leis 
do Trabalho, de 1943, não prevê 

esse cenário –, o julgamento pode 
liberar toda e qualquer forma de 
terceirização no país.

Nesta questão da terceirização 
a CUT entrou com uma ação 
em que questiona a validade da 
terceirização sem limites, inclu-
sive nas atividades-fim. A Central 
questiona a aplicabilidade do caso 
da Cenibra, independentemente 
do resultado, em todos os casos 
futuros.

Dos 39 milhões de brasileiros 
com emprego formal, estima-se 
que até um terço atue em empresas 
prestadoras de serviços subcontra-
tadas. Pelo atual entendimento 
jurídico, a terceirização só pode 

ser adotada para funções aces-
sórias, como serviços de limpeza 
ou vigilância, embora as fraudes 
abundem no mercado.

Há anos o movimento sindical 
reivindica uma regulamentação 
para melhorar a situação de ao 
menos 12 milhões de trabalhadores 
que atuam nessa modalidade.  Caso 
a súmula do TST seja derrubada, 
abre-se a porteira para os outros 27 
milhões serem convertidos em sub-
contratados, flexibilização rejeitada 
pela CUT, Força Sindical e UGT, as 
três maiores centrais sindicais.

Terceirização
Se for aprovada a terceirização 

na atividade-fim, por si só, já será 

metade da reforma trabalhista. A 
outra metade seria a prevalência 
do negociado sobre o legislado. A 
avaliação é do analista político 
e diretor de Documentação do 
Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap), 
Antônio Augusto de Queiroz. 

Uma decisão favorável à tercei-
rização irrestrita, com repercussão 
geral, seria um terremoto para 
os trabalhadores. “A partir disso, 
100% dos empregados de uma em-
presa poderiam ser terceirizados. 
E o terceirizado trabalha mais, 
ganha menos, sofre mais aciden-
tes, mais estresse e rotatividade”, 
afiram Queiroz.

STF adia julgamento da terceirização

55. “A nossa greve reivindica ainda 
o cumprimento de cláusulas do 
acordo da greve de 2015".

Ocupação
O representante da bancada 

estudantil Brenner Oliveira infor-
mou sobre a ocupação da Reitoria 
pelos estudantes contra a PEC 55 
– “que visa ao estrangulamento da 
universidade e ao desinvestimento 
em educação e saúde. Por isso 
tomamos a decisão de tomar o 
futuro em nossas mãos”. Segundo 
o estudante, 186 universidades e 
centenas de escolas secundaristas 
estão ocupadas. 

Denúncias 
A pró-reitora da Extensão, 

Maria Malta, denunciou o uso 
indevido do nome da UFRJ em uma 
página da internet que oferece R$ 
50 por vídeo que registre “doutri-
nação” por parte de professores 
em sala de aula. “Isso é sério e se 
combina com um contexto muito 
grave que estamos vivendo não 
apenas com o corte sistemático 
de recursos, mas também com a 
hipótese de condução coercitiva do 
reitor (da UFRJ) por ter organizado 
um ato pela democracia. Estamos 
numa situação muito grave do 
ponto de vista político, e precisa-
mos reagir. Saímos do âmbito da 
pluralidade de ideais para o cerce-
amento de ideias, e isso é algo que 
não se pode admitir no ambiente 
universitário”, denunciou Malta.

A representante dos professores 
associados, Sara Granemann, 
denunciou que três jovens desco-
nhecidos dos estudantes filmaram 

a aula pública que proferiu no dia 
anterior nos jardins da Praia Ver-
melha em se que debatia os efeitos 
da PEC 55. “Quando indaguei 
quem lhes paga para filmar, eles 

saíram da Praia Vermelha. Nós 
já estamos vivendo isso”, contou.

A decana Lilia Pougy disse que 
o CFCH aprovou nota repudiando a 
invasão, pela Polícia Militar pau-

lista, da Escola Nacional Florestan 
Fernandes “com o claro objetivo de 
criminalizar o movimento, pondo 
em risco crianças e adolescentes”, 
e apoiando o reitor. 

MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL: desde segunda-feira, 7, os estudantes ocupam a Reitoria

Fotos: Renan Silva

 

         



VALEU ZUMBI

AUMENTO DA DESIGUALDADE
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até o ano passado 

os negros representavam 54% da população do país, mas eram só 17% dos mais ricos. Os 
negros também eram majoritários no grupo 10% mais pobre, com renda média de R$ 130 
por pessoa na família. 

Nos últimos 10 anos, a população negra (pretos + pardos) empobreceu ainda mais. 
Em 2004, 73,2% dos mais pobres eram negros, patamar que aumentou para 76% em 2014. 
Esse número indica que três em cada quatro pessoas que estão na parcela dos 10% mais 
pobres do país são negras. 

Os brancos eram 26,5% dos mais pobres em 2004, e sua participação nessa fatia da 
população caiu para 22,8% em 2014. 

Mesmo sendo maioria na população brasileira, nesses tempos de golpe e retirada de 
direitos elementares do conjunto da sociedade, a expectativa é que a realidade dos negros e 
negras no país fique cada vez pior. Além do que o governo do golpista Michel Temer é marcado 
pela ausência de representatividade negra, o que chamou a atenção do alto comissário de 
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), Zeid Hussein, que apontou: 

“Esse déficit de representação na cúpula do poder afeta toda a sociedade: parlamentos, 
locais de trabalho no setor público e privado, escolas, tribunais, imprensa, todos os lugares 
em que às vozes dos afrodescendentes são dadas com muito peso.”

As mulheres negras (pretas + pardas) são as que mais sofrem com o machismo e 
o preconceito na sociedade brasileira. E também são as que experimentam os piores 
indicadores sociais hoje no Brasil, apesar dos avanços recentes, como a diminuição 
da pobreza extrema por meio de políticas de segurança alimentar e nutricional, de 
transferência de renda, de elevação real do salário mínimo e de aumento da for-
malização da mão de obra, entre outros. Estudos recentes do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) mostram que as mulheres negras ganham, em média, 
40% da remuneração dos homens.

E o Mapa da Violência 2015, produzido pela Faculdade Latino-Americana de Ciências 
Sociais (Flacso), a pedido da ONU Mulheres, revelou que as negras também são as maiores 
vítimas da violência doméstica e de violência letal: o índice de violência cresceu 54,2% 
entre 2003 e 2013, ao passo que o das mulheres brancas caiu 9,2%. As mulheres negras 
representam 68% das mulheres encarceradas hoje no Brasil, segundo o Conselho Nacional 
de Justiça, em 2015.  

Herói da resistência contra a escravidão e 
representante maior da luta pela liberdade

O 20 de Novembro, Dia Nacional da Cons-
ciência Negra, foi instituído pela Lei Federal 
nº 10.639, em janeiro de 2003, e essa mes-
ma legislação tornou obrigatório o ensino 
sobre história e cultura afro-brasileira em 
escolas públicas, constituindo um marco 
na luta pela igualdade racial. 

A data é um símbolo para todo o mo-
vimento negro no Brasil porque marca a 
morte, em 1695, de Zumbi dos Palmares, o 
principal líder do Quilombo dos Palmares, 
fundado em 1597 por escravos foragidos de 
engenhos na Serra da Barriga, onde é hoje 
o estado de Alagoas. Ele foi morto em uma 
emboscada. Torturado e decapitado, sua 
cabeça ficou exposta em praça pública, em 
Recife. 

Além de manter viva a memória de Zumbi, 
o Dia Nacional da Consciência Negra leva 
a uma reflexão sobre a situação atual da 
população negra no país e reafirma o com-
bate ao racismo velado que ainda existe no 
Brasil, à discriminação e ao preconceito. 

NEGRAS NÃO TÊM VEZ NA POLÍTICA
A análise do perfil das candidaturas às eleições deste ano feita pelo Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) confirmou o sexismo e o racismo das 
estruturas de poder no Brasil. Das 493.534 candidaturas em todo o país, sendo 156.317 do 
sexo feminino, apenas 14,2% (70.265) eram de mulheres negras concorrendo ao cargo de 
vereadora e 0,13% (652) ao de prefeita – considerando-se “negra” o somatório das variáveis 
“pretas” e “pardas”, o número é ainda menor: 0,01% (60) para prefeitura, 0,03% para 
vice-prefeitura (135), 2,64% (13,035) para o cargo de vereadora.  

Com relação aos homens negros (pretos + pardos), eles representaram 28,8% das 
candidaturas para prefeitura, 30,1% para vice-prefeitura e 33,4% para o cargo de vereador. 
Os partidos que mais tinham candidaturas de mulheres negras (pretas + pardas) foram 
o Partido da Mulher Brasileira (PMB) e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados 
(PSTU). Entre os grandes partidos, a proporção de candidaturas de mulheres negras foi 
a seguinte: 16,4% no PT, 13,8% no PSB, 13% no PDT, 12,3% no PSDB e 12,1% no PMDB. 
Mas considerando apenas as candidaturas que se autodeclararam pretas, os números são 
ainda menores: 4,5% no PT, 2,4% no PSB, 2,3% no PDT, 2,2% no PSDB e 2% no PMDB.

De acordo com o IBGE, São Paulo, Bahia e Minas Gerais sãos os estados que mais têm 
mulheres negras em sua população: nestes, o percentual de mulheres negras candidatas 
para todos os cargos foi de 7,8% em São Paulo (6.678), 24% na Bahia (8.759) e 15% em 
Minas Gerais (11.724).

SUB-REPRESENTAÇÃO
Os dados também demonstram a tendência à sub-representação de mulheres em 

geral (brancas, pretas, pardas, amarelas e indígenas): em todo o país, foram 12,6% de 
candidaturas ao cargo de prefeita, 17,4% ao de vice-prefeita e 32,9% ao de vereadora. Ou 
seja, 87,4% das candidaturas a prefeituras no país foram compostas por homens. E as mu-
lheres representam 51,04% da população brasileira, e a cota mínima obrigatória para os 
partidos para candidaturas femininas é de 30%. Quase todos os partidos cumpriram a cota 
legal – embora nenhum tenha atingido 50% –, exceto o PCO, que possuía 29,4% de seus 
candidatos do sexo feminino. Mas quando se observa a distribuição entre os cargos, esse 
comportamento se mantém somente para o cargo de vereador. Para a prefeitura, somente 
os partidos PMB, PSTU e NOVO tiveram 30% ou mais de candidatos do sexo feminino, e 
para vice-prefeitura, apenas o PMB atingiu essa cota.

Foto: Internet
Inaugurada em 2008, a estátua do famoso 
líder quilombola de origem banto foi
moldada pela artista plástica Márcia Magno 
em bronze. Mede dois metros de altura e 
pesa quase 300 quilos. O rosto foi baseado 
em ilustrações encontradas no livro Africa
Adorned, de Angela Fisher. A estátua
reproduz o guerreiro, que viveu entre 1655 
e 1695 e é conhecido por defender o seu 
povo dos ataques portugueses.
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