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Assembleia geral, terça-feira, dia 6,
às 10h, no hall da Reitoria. Pauta: avaliação da greve e organização

da mobilização para a segunda e última votação da PEC 55, no Senado. 
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CONSOLAÇÃO

Festa de fi m de ano do Sintufrj
CONSOLAÇÃOEstá chegando a hora da 

Festa de Confraternização de 
Fim de Ano do Sintufrj. As ins-
crições foram prorrogadas até 
domingo, dia 4 de dezembro, 
para que ninguém ficasse de 
fora (inscrição feita somente 
pela internet). 

O tradicional encontro festivo 
dos técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ promovido 
pelo Sindicato será na sexta-feira, 
dia 16 de dezembro, no Espa-
ço Lonier, em Vargem Pequena 
(mesmo local do ano anterior).

Haverá muita música.
 

Retirada dos passaportes
Os passaportes para a entra-

da na festa serão retirados nos 
dias 12, 13 e 14 de dezembro, e 
a entrega será feita ao próprio 
funcionário, que deverá estar 
munido de comprovante de 
identidade com foto. 

Locais e horário
Fundão, na subsede sindical 

no HU, das 7h às 19h; na Praia 
Vermelha, na subsede sindical, 
também das 9h às 16h.

  
Transporte 

O transporte para a festa 
sairá somente da sede do Sin-
tufrj, na Cidade Universitária, 
às 9h. Será feita a conferência 
na entrada do ônibus, portan-

to, é extremamente necessário 
a apresentação do passaporte 
com o comprovante de identi-
dade com foto. A mesma con-
ferência será realizada no local 
do evento para quem utilizar 
outro meio de transporte. O 
retorno do ônibus ao final da 
festa será às 18h30.

SERVIÇO
Festa de Fim de Ano: 
16/12/2016.

Local: Espaço Lonier (Estrada Frei 
Tibúrcio, 470 – Vargem Pequena).

Horário: das 12h às 18h.

Dia de protestos 
agita o Centro do Rio

A sexta-feira, 25 de novembro, 
foi mais um Dia Unifi cado de Pro-
testos e Paralisações que reuniu 
novamente nas ruas do país traba-
lhadores e estudantes contra a PEC 
55 e as reformas da Previdência e 
trabalhista. A data também marcou 
o Dia Internacional de Erradicação 
da Violência contra a Mulher. 

No Rio de Janeiro houve con-
centração na Candelária e passea-
ta até as escadarias da Assembleia 
Legislativa (Alerj). A novidade desta 
mobilização foi a marcha das mu-
lheres, que se uniu à manifestação 
geral dos trabalhadores na altura 
da Rua Sete de Setembro. 

O integrante do Departamento 
de Juventude do Sintufrj, Esteban 
Crescente, deu o recado do Sindi-
cato na Candelária. Ele fez uma 
saudação especial aos estudantes 
universitários e secundaristas que li-

deram o movimento Ocupa: “Estão 
dando aula para a sociedade”. Es-
teban aproveitou para falar da PEC 
55 e disse que se o governo taxasse 
as grandes fortunas conseguiria ar-
recadar dois trilhões de reais em 20 
anos, defendendo, assim, que a PEC 
não é era a única alternativa para 
controlar os gastos, como o governo 
diz para a população.  

“Praça do Conhecimento”
Durante todo o dia estudantes e 

trabalhadores da UFRJ ocuparam a 
Cinelândia promovendo a atividade 
organizada pela Adufrj com o apoio 
do Andes-SN, “Praça do Conheci-
mento”. Integrantes do Comando 
Local de Greve (CLG) / Sintufrj assim 
como representantes de outras entida-
des em luta aproveitaram a oportuni-
dade para panfl etar e conversar com 
as pessoas sobre a PEC 55.  

COMUNIDADE universitária vai à praça

Foto: Fernando Souza / Adufrj

Nota Conjunta 
das Centrais

As centrais sindicais – CUT, CTB, CSB, 
Força Sindical, Nova Central e UGT – di-
vulgaram no dia 29 de novembro uma 
nota conjunta defendendo a regulamen-
tação de acordos de leniência para que as 
empresas envolvidas na Operação Lava-
-Jato possam manter suas operações e es-
tancar o processo de extinção de postos de 
trabalho. No texto, as entidades analisam 
os impactos das investigações no mer-
cado de trabalho e mostram que, desde 
que a operação foi defl agrada, no início 
de 2014, 87 mil postos de trabalho foram 
desativados em 29 empresas do setor de 
infraestrutura. “Some-se a esse número 
outros 65 mil empregos indiretos que se es-
tima terem sido eliminados nas empresas 
prestadoras de serviços ou fornecedoras de 
insumos”, afi rmam na nota.

Golpista Temer levou 
o país à recessão 

Reportagem do Valor Econômico publicada no dia 28 
de novembro aponta que a dupla Michel Temer e Henri-
que Meirelles, que prometia resgatar a confiança, apro-
fundou a recessão brasileira depois de sua posse, no dia 
13 de maio deste ano; segundo estimativas coletadas pelo 
jornal junto a diversas instituições financeiras, o PIB 
brasileiro deve cair 0,9% no terceiro trimestre deste ano; 
dados da Fundação Getúlio Vargas também apontam que 
a confiança do setor de serviços recuou novamente em 
novembro; ontem, em entrevista coletiva, Temer afirmou 
que “eventuais resultados na economia” só virão na se-
gunda metade do ano que vem; ou seja: o golpe, além de 
destruir a democracia brasileira e instalar no coração do 
poder nomes como o do já demitido Geddel Faria Lima, 
também falhou em sua promessa mais importante, que 
era o resgate da economia.



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1184 – 5 a 11 de dezembro de 2016 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

CATEGORIA

A coordenadora-geral da Fa-
subra Sindical Léia de Souza 
Oliveira fez um balanço da greve 
dos técnicos-administrativos em 
educação, movimento que vem 
cumprindo um papel importante, 
nos últimos 30 dias, de denunciar 
as investidas do governo golpista de 
Michel Temer aos direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciários. Para 
a dirigente, a repressão desmedida 
ao ato nacional contra a aprovação 
da PEC 55 no dia 29 de novembro, 
em Brasília, “foi uma clara de-
monstração que prossegue o ataque 
ao Estado democrático de direito”.

De acordo com Léia, a greve 
da categoria é de resistência à 
reforma do Estado (com a PEC 
55) e a outros projetos de retirada 
de direitos, como as reformas 
trabalhista, que vai desfigurar a 
CLT, da Previdência, da educação, 
com a Medida Provisória 746 de 
reestruturação do ensino médio, 
e o projeto Escola sem Partido. 

“Mas a luta agora é contra 
essa ferramenta que traz no seu 
bojo a reforma do Estado brasi-
leiro, impondo o Estado mínimo 

“Greve da Fasubra cumpre importante papel 
de resistência”, analisa a coordenadora Léia

Comissão aprova reforma do ensino médio

da forma mais cruel, pois é com 
a ausência de investimento em 
políticas públicas”, afirmou Léia. 

Análise da dirigente
“A cara da greve que tínhamos 

bem definida desde o início não é 
de negociação, mas de resistência. 
E (a greve) vem cumprindo um 
papel importante, porque a partir 
de nossa greve os demais setores 
da Educação também aderiram ao 
movimento grevista, como o Sina-
sefe e o Andes – que aprovou greve 
no dia 24 de novembro e já conta 
a adesão de 46 seções sindicais. E 
neste momento temos o elemento 
diferencial, que é o protagonismo 
da juventude ocupando escolas e 
universidades, numa reação clara 
à PEC 55 e à reforma da Educação.  

Mas temos a clareza de que o 
governo tem quase total hegemo-
nia no Congresso Nacional. Um 
Congresso fisiologista e cliente-
lista, que não está preocupado 
com as consequências para o país 
da PEC 55. Um Congresso que 
só se preocupa em manter seus 
interesses articulados em jantares 

palacianos. A votação no dia 29 de 
novembro (quando o Senado apro-
vou a PEC em primeiro turno, com 
61 votos a favor e 14 contrários) 
deixou isso claro. Mesmo assim, 
estamos demonstrando nacional 
e internacionalmente o que repre-
senta essa PEC para o país e para 
os demais países da América Latina 
que apoiam nossa luta.

Por isso tudo que, do ponto 
de vista da resistência, a greve da 
categoria tem cumprido seu papel, 
independente da PEC 55 ser apro-
vada ou não. Esse é só o início de 
uma batalha que vai transcorrer 
mesmo se Temer cair, porque 
essa política bruta de reforma do 
Estado vai continuar”, concluiu a 
coordenadora da Fasubra.

Violência contra
os manifestantes
Segundo Léia, o dia 29 foi 

importante pela resistência e 
porque superou as expectativas da 
Fasubra em termos de contingente 
de pessoas que foram mobilizadas 
para as caravanas. 

“Mas houve grande truculência 
e violência por parte da polícia. 
O ato não tinha nem começado 
e a polícia já estava lançando 
bombas de gás de helicópteros. 
Uma repressão muito grande. Mas 
estamos cumprindo nosso papel, e 
a luta continua objetivando alertar 
a sociedade sobre os riscos que estão 
colocando nossa jovem democracia 
com este governo golpista”, obser-
vou a sindicalista.

Para a dirigente sindical, o 
golpe em curso não é só de retirada 
de direitos e não foi apenas contra 
a presidente eleita legitimamente. 
Portanto, tudo pode acontecer no 
nosso país daqui para a frente. “O 
governo golpista não pode rasgar a 
Constituição”, alertou. 

Ao lembrar que no dia 30 de 
novembro o governo editou medida 
proibindo manifestações na Espla-
nada dos Ministérios, Léia não teve 
dúvidas: “Estamos à beira de um 
estado de sítio, pois não há liberdade 
de expressão e qualquer manifestação 
é reprimida de forma dura. Mas a ca-
ravana cumpriu seu papel, e espero 
que a mídia alternativa e a impren-
sa internacional denunciem o que 
está acontecendo no nosso país”. 

Um dia após os protestos em 
Brasília, o Congresso Nacional 
mais uma vez não ouviu o apelo 
das ruas e, na manhã de quarta-
-feira, 30, deu mais um passo para 
o retrocesso na educação pública. 
A Comissão Especial Mista que 
analisa a Medida Provisória (MP) 
476/16 sobre a reforma do ensino 
médio aprovou, por 16 votos favo-
ráveis e cinco contrários, o parecer 
do relator, senador Pedro Chaves 
(PSC-MS). É o início da tramitação 

da matéria no Parlamento, pois 
o texto precisa ainda ser votado 
nos plenários da Câmara e do 
Senado. Os estudantes que ocupam 
centenas de escolas secundárias 
prometem continuar com as 
mobilizações contra mais este ato 
arbitrário do governo golpista de 
Michel Temer. 

A reforma foi enviada ao 
Congresso, por meio de medida 
provisória, pelo governo Temer, sem 
diálogo com os setores da educação, 

e tem sido, com a PEC 55, rechaçada 
por estudantes e trabalhadores da 
educação. A Comissão Especial 
Mista fez algumas mudanças na MP. 
Artes e educação física, por exemplo, 
voltam a ser matérias obrigatórias. A 
MP editada pelo governo tinha reti-
rado essas disciplinas da grade. Elas 
não teriam que, obrigatoriamente, 
ser oferecidas, mas a discussão 
continua.

Na proposta do relator au-
mentou o conteúdo obrigatório de 

50% para 60% da carga horária do 
ensino médio. No resto do tempo, 
o estudante poderá escolher um 
caminho para seguir. Ou até mais 
de um entre linguagens, matemá-
tica, ciências da natureza, ciências 
Humanas ou formação técnica e 
profissional.

A carga horária mínima terá 
de aumentar gradativamente das 
atuais 800 horas por ano para 
1.400 horas, para garantir o en-
sino integral. Não há previsão de 

quando essa meta será alcançada, 
mas o novo texto diz que, em cinco 
anos, as escolas terão que oferecer 
pelos menos 1.000 horas de ensino. 
E está mantida a possibilidade de 
contratação de profissionais com 
“notório saber” para atuar na 
formação técnica e profissional.

O texto segue agora para o 
plenário da Câmara dos Deputados 
e depois para o Senado. A previsão 
é que todo esse processo se estenda 
até março do ano que vem.

Fotos: Internet
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PEC 55 foi aprovada no dia 
29 de novembro, em pri-
meiro turno, pelo Senado. 

O cenário em Brasília nesse dia 
foi o seguinte: do lado de dentro do 
Congresso Nacional, com galerias 
vazias, 61 senadores governistas e 
fisiológicos ofereceram coquetel de 
champanhe a seus convidados e 
votaram a favor da PEC contra ape-
nas 14 votos contrários. Enquanto 
isso, do lado de fora, cerca de 50 mil 
manifestantes foram duramente 
reprimidos pelas forças policiais. 
Cavalaria, bombas de gás lacri-
mogêneo, cassetetes, helicópteros 
à espreita, violência física contra 
muitos jovens e idosos, pessoas 
feridas e detidas, foram a resposta 
do governo golpista à resistência à 
PEC 55, que congela investimentos 
sociais por 20 anos.

“Hoje é um triste dia para o 
Brasil e para uma República que 
já se mostra velha, carcomida, 
policialesca”, disse Vagner Freitas, 
presidente da CUT. E acrescentou:  
“O Congresso é uma expressão 
da sociedade, e o governo deve 
entender que o direito de mani-
festação é algo que faz parte. Sou 
testemunha da violência contra 
a manifestação, em sua maioria 
estudantes. O impeachment, a 
renúncia, a saída do Temer são 
necessários. Estamos vivendo um 
estado de exceção.”

A votação da PEC em segundo 
turno estava prevista para ocorrer 
no dia 13 de dezembro. Mas no dia 
29 de novembro o site do Senado 
informava que a matéria iria cons-
tar da Ordem do Dia da Casa na 
quarta-feira, dia 7 de dezembro. Se 
a PEC 55 for aprovada, o Brasil verá 
uma triste repetição: ficará sob o 
jugo de uma legislação antipovo, 
à semelhança do AI-5, aprovado 
na mesma data, em 1968.

A luta continua 
O coordenador de Administra-

ção e Finanças da Fasubra, Paulo 
Vaz, disse que a luta continua. 

“São dois turnos. As possibili-
dades são poucas diante do atual 
resultado, mas, enquanto houver 
esperança, nossa luta não termi-
nará. São 30 dias de paralisação, e 
temos um movimento ascendente. 
Começamos com 24, e somos 
53 instituições com movimento 
grevista. Nossa categoria está mo-
bilizada, e conseguimos despertar 
para a necessidade da luta outros 
setores e os docentes”, avaliou. 

A categoria dos técnicos-
-administrativos em educação das 
universidades foi a primeira a de-
cretar greve para resistir à PEC 55.

De acordo com Paulo Vaz, 
apesar da repressão e do resulta-
do da votação, os trabalhadores 
estão realizados com a mobi-
lização. A marcha na capital 
federal foi considerada pela 
organização o maior ato em 
Brasília reunindo trabalhadores 
e estudantes desde a aprovação 
da reforma da Previdência, em 
2003. 

“O que é fundamental é 
que na expressão da luta fomos 
vitoriosos”, declarou Vaz.  

Marcha e violência
Ficou difícil imaginar que 

depois de uma aula pública – a 
concentração da manifestação 
começou às 14h, em frente ao 
Ministério da Educação, com a 
exposição dos perigos da PEC 55 
feita por Maria Lúcia Fatorelli 
(da Auditoria Cidadã da Dívida) 
– a repressão tomaria conta do 
cenário na capital federal.

A marcha propriamente dita 
saiu às 16h do Museu Nacional, 
percorrendo toda a Esplanada dos 

De acordo com o texto aprova-
do, a partir de 2018, e pelos próxi-
mos 20 anos, os gastos federais só 
poderão aumentar de acordo com 
a inflação acumulada conforme 
o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

O novo regime fiscal valerá 
para os orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, e para todos 
os órgãos e poderes da Repú-
blica. Dentro de um mesmo 
poder, haverá limites por órgão. 
Existirão, por exemplo, limites 
individualizados para tribunais, 
Conselho Nacional de Justiça, 
Senado, Câmara, Tribunal de 
Contas da União (TCU), Minis-
tério Público da União, Conselho 
Nacional do Ministério Público 
e Defensoria Pública da União.

O órgão que desrespeitar seu 
teto ficará impedido de, no ano 
seguinte, dar aumento salarial, 
contratar pessoal, criar novas 
despesas ou conceder incentivos 
fiscais, no caso do Executivo. 
Algumas despesas não vão se 
sujeitar ao teto, como as transfe-
rências constitucionais e gastos 
para a realização de eleições.

A partir do décimo ano, o 
presidente da República poderá 
rever o critério uma vez a cada 
mandato presidencial, enviando 
um projeto de lei complementar 
ao Congresso Nacional.

Regra geral 
A inflação a ser considerada 

para o cálculo dos gastos será a 
medida nos últimos 12 meses, 
até junho do ano anterior. Assim, 
em 2018, por exemplo, a infla-
ção usada será a medida entre 
julho de 2016 e junho de 2017.

Para o primeiro ano de 
vigência da PEC, que é 2017, o 
teto será definido com base na 
despesa primária paga em 2016 
(incluídos os restos a pagar), 

O que foi aprovado
com a correção de 7,2%, que é 
a inflação prevista para este ano.

Exceções
Algumas despesas não vão 

ficar sujeitas ao teto. É o caso 
das transferências de recursos 
da União para estados e muni-
cípios. Também escapam gastos 
para realização de eleições e 
verbas para o Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais).

Saúde e educação também 
terão tratamento diferenciado. 
Para 2017, a saúde terá 15% da 
Receita Corrente Líquida, que 
é o somatório arrecadado pelo 
governo, deduzido das transfe-
rências obrigatórias previstas 
na Constituição.

A educação, por sua vez, 
ficará com 18% da arrecadação 
de impostos. A partir de 2018, as 
duas áreas passarão a seguir o 
critério da inflação (IPCA).

Alterações rejeitadas
Foram rejeitados todos os 

destaques apresentados pela 
oposição e que foram votados 
separadamente. O primeiro, de 
autoria do senador Humberto 
Costa (PT-PE), retiraria do con-
gelamento de gastos os recursos 
da saúde e da educação (55 votos 
contra 17). O segundo, também 
de Humberto Costa, pedia a rea-
lização de um referendo popular 
em 2017 para que os brasileiros 
pudessem decidir se concordam 
ou não o novo regime fiscal 
proposto pelo governo federal 
(51 votos contra 15). Por fim, o 
destaque da senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) sugeria 
um limite de gastos também 
para o pagamento de juros e 
encargos da dívida pública da 
União (52 votos contra 16).

Violência policial marcou a votação da PEC 55
Milhares de pessoas violentamente agredidas nas ruas de Brasília não impediram que o Senado aprovasse em primeiro turno, por ampla maioria, a PEC do Fim do Mundo 

A
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A rapidez da tramitação da 
PEC 55 é inédita no Congresso. 
Se for aprovada este mês, terá 
levado apenas seis meses para 
virar lei. De acordo com le-
vantamento do Departamento 
Intersindical de Assessoria Par-
lamentar (Diap), atualmente 
há 1.066 PECs tramitando na 
Câmara e 2.439 no Senado. 

Ministérios de forma pacífica.Mas 
o cenário de praça de guerra já se 
instalava antes mesmo de os mani-
festantes chegarem a um quilômetro 
do prédio do Congresso Nacional. A 
intenção era levar a marcha o mais 
longe possível do local da votação da 
PEC, o Senado Federal.  

A Polícia Militar do Distrito 
Federal em conjunto com a Po-
lícia Legislativa jogaram gás de 
pimenta nas pessoas e começaram 
a lançar bombas do alto, em to-
das as direções da manifestação, 

provocando correria. Várias mani-
festantes caíram e foram atingidas 
pelos artefatos e estilhaços.

Mesmo com o recuo dos 
manifestantes, a repressão au-
mentou. A polícia avançou com 
a Tropa de Choque e a Cavalaria, 
e seguiu atirando bombas para 
todos os lados. Nem o carro de 
som, onde estava a coordenação 
do ato e jornalistas, passou ileso, 
sendo impedido de seguir. Uma 
hora depois os manifestantes se 
reagruparam próximo ao Museu 

Tramitação inédita
Desde 1988, apenas 93 emen-

das foram incorporadas à Cons-
tituição, e só uma fez revisão 
constitucional. Dessas 93 emendas, 
a média de tempo de tramitação foi 
de um a dois anos. Entretanto, há 
propostas que estão na Câmara, 
por exemplo, desde 1999.

Para o assessor do Diap Neuri-
berg Dias, a PEC 55 atende exclusiva-

mente aos interesses do mercado: 
“Ela não apresenta reoneração 
de empresas, novos impostos para 
empresas ou revisão de carga 
tributária, por exemplo”.

Assim que chegou ao Senado, 
a PEC 55 recebeu 65 emendas, 
que visavam a amenizar os 
impactos da proposta. Mas ne-
nhuma foi aprovada.

Violência policial marcou a votação da PEC 55
Milhares de pessoas violentamente agredidas nas ruas de Brasília não impediram que o Senado aprovasse em primeiro turno, por ampla maioria, a PEC do Fim do Mundo 

Fotos: Renan Silva

Nacional, mas a repressão seguiu, 
porque a ordem era resguardar o 
Congresso.

A mídia tradicional, que 
durante praticamente todo o 
dia reservou o noticiário para a 
queda do avião que transportava 
o time da Chapecoense, quando 
retratou as mobilizações, o fez 
classificando os movimentos 
sociais como “vândalos”. Assim, 
segue escondendo da população o 
debate sobre os reais efeitos que a 
PEC terá para a vida das pessoas.
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TRISTE REALIDADE

Pouco antes da revolução 
cubana, Arthur M. Schlesinger Jr., 
historiador, ganhador do Prêmio 
Pulitzer, foi encarregado pelo 
presidente dos Estados Unidos John 
Kennedy de fazer uma análise da 
situação na ilha. Ele descreveu o 
país da seguinte maneira: “Me 
horrorizou a maneira como esta 
adorável cidade tinha se transfor-
mado desgraçadamente em um 
grande cassino e prostíbulo para 
os homens de negócios norte-
-americanos. Meus compatriotas 
caminhavam pelas ruas, se dei-
tavam com garotas cubanas de 
14 anos e jogavam fora moedas 
só pelo prazer de ver os homens 
chafurdando na sarjeta para 
recolhê-las. “A corrupção do go-
verno, a brutalidade da polícia, a 
indiferença em relação às deman-
das da população por educação, 
saúde, habitação e por justiça 
social e econômica constituem-se 
num convite aberto à revolução". 

No campo político, Fulgencio 
foi um ditador sanguinário. Quem 
diz isso não são os comunistas 
ou os “bolivarianos”. Foi John 
Kennedy, inimigo visceral dos 
revolucionários cubanos, quem 
afirmou: “Nosso fracasso mais 
desastroso foi a decisão de dar 
status e apoio a uma das mais 
sangrentas e repressivas ditaduras 
na longa história da repressão 
latino-americana. Fulgencio 
Batista assassinou 20 mil cuba-
nos em 7 anos – uma proporção 
maior da população cubana que 
a proporção de norte-americanos 
que morreram nas duas guerras 
mundiais – e transformou Cuba 
em um Estado policial total”.

Na época, Cuba tinha apenas 
cerca de 6 milhões de habitantes. 
Esse número de mortos equivale-
ria, no Brasil de hoje, a 700 mil 
pessoas. Ou seja, se fosse no Brasil 
atual, Batista teria assassinado 100 
mil pessoas por ano. A tortura era 
generalizada e a repressão era bru-
tal. Os opositores ao regime eram 
sistematicamente assassinados e a 

Cuba: de cassino a País Brasil: de País a cassino
Já o Brasil do governo ilegí-

timo de Temer está seguindo o 
rumo oposto ao de Fidel e mesmo 
de países social-democratas que 
investiram no bem-estar de seus 
povos, e trilhando o caminho 
desastroso dos “batistas”, que 
investem na desigualdade e na 
alienação de seus países.

Nos últimos 13 anos o país 
passou por um processo bem-
-sucedido de combate à pobreza e 
de distribuição de renda e de opor-
tunidades. Cerca de 30 milhões de 
pessoas foram retiradas da pobreza 
extrema e colocadas 42 milhões de 
brasileiros na classe média. O Bra-
sil saiu do Mapa da Fome. O acesso 
à educação técnica e superior e aos 
serviços de saúde aumentou. Pela 
primeira vez, os pobres entraram 
realmente no orçamento.

Agora, o governo golpista quer 
percorrer o caminho inverso. 
Com a PEC 241/55, a reforma 
da Previdência, a reforma tra-
balhista, a extinção da política 
de aumento do salário mínimo e 
outras medidas, pretende acabar 
com todo o legado social da CLT, 
da Constituição Cidadã e das po-
líticas dos governos progressistas 
recentes, com o intuito de reduzir 
os custos trabalhistas, previden- 
ciários e sociais do Brasil.

Querem um Brasil bem bara-
tinho para “atrair investimentos 
estrangeiros”. Um Brasil à venda 
por preços de liquidação. Querem 
tirar os pobres do orçamento, de 
modo a que sobre dinheiro para o 
pagamento das maiores taxas de 
juros do mundo. Querem que eles 
voltem à senzala. Querem vender 
tudo o que for possível, inclusive 
o pré-sal, nosso passaporte para o 
futuro. Querem privatizar servi-
ços públicos essenciais, até mes-
mo saúde e educação. Querem 
transformar o Brasil num grande 
balcão de negócios. Querem um 
país pequeno, periférico, injusto 
e indigno.

 “Transformam o país inteiro 
num puteiro, pois assim se ganha 

imprensa estava totalmente censurada. Juízes eram 
intimidados e até mesmo médicos cubanos foram 
assassinados pelo regime simplesmente porque 
trataram de rebeldes feridos.

No campo econômico, Batista transformou um 
país relativamente próspero para os padrões latino-
-americanos da época numa economia dependente e 
em ruínas. A dívida da nação passou de 300 milhões 
de dólares, em março de 1952, para 1,3 bilhão, em 
janeiro de 1959. O déficit orçamentário alcançou 
os 800 milhões de dólares. Além disso, as reservas 
monetárias caíram de 448 milhões de pesos, em 
1952, para 373 milhões, em 1958. Essas reservas, 
frise-se, foram roubadas por Batista e seus comparsas 
na fuga para Miami.

A renda açucareira, base da economia de Cuba, 
passou de 623 milhões de pesos em 1952, para 426,1 
milhões em 1956 e 520,7 milhões em 1958. Assim, 
a renda per capita em Cuba, em 1958, vésperas da 
revolução, era mais ou menos semelhante à de 1947. 
Foi como se uma PEC 241/55 tivesse passado por lá.

O desemprego atingia 35% da população ativa e 
cerca de 62% dos trabalhadores recebiam um salário 
inferior às suas necessidades mínimas de subsistên-
cia. Somente 4% dos camponeses comiam carne 
e cerca da metade nunca tinha frequentado uma 
escola. Dessa forma, o regime Batista transformou 
um país modesto, mas em construção, num cassino 
dependente de “investimentos” da Máfia americana. 

Fidel Castro fez o contrário: transformou um 
cassino da máfia de Miami num país. Pequeno, 
mas soberano. Pobre, mas justo. Um país digno. O 
país com os melhores indicadores sociais da América 
Latina. Mesmo com os grandes erros e as enormes 
dificuldades, em Cuba não há criança sem escola ou 
que durma nas ruas. Gostem ou não, é uma façanha 
política. Com efeito, após mais de meio século de 
tentativa de invasões, de um bloqueio comercial cruel 
e ilegal, de uma campanha sistemática de mentiras, 
Cuba tem indicadores sociais extraordinários, para 
seu nível de desenvolvimento econômico.

Conforme a Unesco, Cuba tem a mais baixa taxa 
de analfabetismo e a mais alta taxa de escolarização 
da América Latina. Além disso, Cuba é a nação do 
mundo que usa a maior parte de seu orçamento em 
educação, cerca de 13% do PIB. De acordo com a 
OMS, Cuba tem uma taxa de mortalidade infantil 
de 4,6 nascidos por mil, a mais baixa do continente 
americano. Mais baixa que o do Canadá e que a 
dos EUA. E, de acordo com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Cuba é o 
único país da América Latina e do “Terceiro Mundo” 
que se está entre as dez nações do mundo com os 
melhores Índices de Desenvolvimento Humano, 
levando em conta somente os indicadores sociais.

mais dinheiro". Era o que cantava o poeta Cazuza, em 
“O Tempo Não Para”. Claro está que não se tratava 
de uma crítica pejorativa e machista à prostituição. 
A expressão é metafórica, uma referência clara 
a como as elites econômicas e políticas do Brasil 
tradicionalmente corrompem e alienam o país em 
benefício próprio.

Obviamente, o governo golpista não vai 
transformar o Brasil num país dependente de 
investimentos dos cassinos da Máfia norte-
-americana, como foi a Cuba de Batista. É 
muito pior do que isso. O governo ilegítimo vai 
pendurar a economia brasileira e o futuro de 
seu povo no grande cassino internacional das 
finanças desreguladas, sem pátria e sem ética, 
que esfola países e populações. O Brasil não 
será dependente de algum mafioso americano, 
o Brasil será dependente de Mamon, o deus he-
braico do dinheiro e da cobiça, infinitamente 
mais poderoso e mais cruel, porque impessoal, 
que qualquer mafioso.

Enquanto o mundo inteiro começa a questionar 
e a fugir da globalização neoliberal, até mesmo o 
ultraconservador Trump, o Brasil faz o caminho in-
verso, emulando a cegueira estratégica e a truculência 
social de um Batista.

Se tiver êxito, o governo golpista transfor-
mará o Brasil numa gigantesca Cuba do regime 
Batista. Ao final do período da PEC 241/55, os 
idosos morrerão antes de se aposentar e os po-
bres terão baixo acesso à educação e à saúde. O 
salário mínimo estará, com certeza, em menos 
de 100 dólares. A desigualdade terá aumentado 
exponencialmente. Poucos comerão carne, 
quando conseguirem comer. Num dos maiores 
produtores agrícolas do mundo, muitos voltarão 
a passar fome. O petróleo e tudo mais não serão 
mais nossos. O Brasil não será mais nosso. Os 
núcleos estratégicos da nossa economia já es-
tarão alienados à banca internacional. O Brasil 
será, de novo, aquele país desigual e dependente 
de sempre, sem controle sobre seus destinos.

Em compensação, o Brasil será um paraíso para 
os negócios. Qualquer negócio.

Homens de negócios estrangeiros também per-
correrão as ruas do Rio de Janeiro, dormindo com 
meninas de 14 anos e divertindo-se atirando moedas 
para ver brasileiros chafurdando nas sarjetas. Sócios 
do regime habitarão luxuosos espigões, indiferentes 
ao patrimônio histórico e aos milhões sem patrimônio 
algum.  E, ao contrário da Cuba de hoje, nesse Brasil 
do futuro milhões de crianças brasileiras dormirão 
nas ruas.

Com Marcelo Zero,
sociólogo e especialista em relações internacionais

Fotos: Internet
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“Tal postura empresarial feroz 
e antirrepublicana, portanto, 
profundamente desrespeitosa com a 
educação pública e gratuita e com a 
ciência brasileira, traz danos irreversíveis 
não só para toda a comunidade 
da UFRJ, como para a sociedade 
brasileira. Laboratórios, biotérios e 
a segurança estão ameaçados pela 
ação unilateral da empresa. O CSCE 
exorta a Light a retomar as negociações 
nos marcos do agir ético que deve 
pautar as concessionárias de serviços 
essenciais”, conclui em nota pública, 
manifestando também indignação com o 
subfinanciamento vivido pela UFRJ, além 
da não liberação das verbas pactuadas 
para suprimir os gastos excepcionais 
causados pelo incêndio ocorrido dia 3 de 
outubro no prédio da Reitoria.

As ameaças feitas pela Light de corte de energia à UFRJ 
foram parcialmente cumpridas na manhã da terça-feira, 
29 de novembro, quando o prédio da Reitoria ficou às 
escuras. Até o dia seguinte a luz não havia sido religada. 
De acordo com o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvi-
mento, Roberto Gambine, a concessionária agiu como se a 
universidade não estivesse negociando os meses em atraso 
e tivesse o pagamento de parte da dívida. Ele disse que há o 
risco de interrupção do fornecimento de energia em outras 
unidades acadêmicas. 

 “Na segunda-feira (dia 28 de novembro) à noite, infor-
mamos à Light que teríamos recursos para o pagamento da 
fatura de julho. No dia 29, pagamos uma parte pequena da 
dívida, R$110 mil, mas pagamos, demonstrando que estamos 
negociando. Além disso, fizemos a indicação de recursos da 
ordem de mais de R$ 1,2 milhão. Porém, dialogando com 
eles, fomos surpreendidos com a chegada da equipe para 
cortar a luz da Reitoria”, contou Gambine. 

E, segundo o pró-reitor, a Light pretendia cortar a luz de 
outras áreas, o que significa que não há nenhuma garantia 
de que a concessionária não deixe às escuras outros prédios. 

Parte do Gabinete, que continuou funcionando no 
prédio da Reitoria mesmo depois do incêndio, havia sido 
transferido para o Centro de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN). 

Negociação 
O pró-reitor fez questão de destacar que, quando em 

julho de 2015 a atual gestão assumiu a administração da 
universidade, a única fatura que havia sido paga até então 
era a de janeiro. De julho até o início de 2016, a nova gestão 
pagou todas as faturas em aberto, zerando a dívida de 2015.  

Mas, acrescentou, como no início deste ano a UFRJ ainda 
pagava faturas do ano anterior, o pagamento dos meses de 
2016 foi sendo empurrado para mais adiante. 

“Este ano vínhamos pagando com regularidade, con-
versando, negociando com a Light, e, agora, dissemos que 
estamos pagando junho e assim que tivermos os recursos 
vamos pagar julho. Vamos avançar o máximo (nas parce-
las). Só não esperávamos ser surpreendidos com o corte”, 
explicou Gambine. 

Indignação
 “É inaceitável a atitude da Light. Não só pelo que a UFRJ 

representa e pelas atividades que são realizadas aqui, como 
também pela postura que o reitor continua tendo, demons-
trando todo compromisso em avançar (no cumprimento 
dos seus compromissos) não só com a Light, que é a maior 
conta, mas com todos os fornecedores”, afirmou o pró-reitor. 

CSCE repudia corte abusivo
O Conselho Superior de Coordenação Executiva (CSCE) 

se reuniu em sessão extraordinária na terça-feira, dia 29, e 
emitiu uma nota pública externando sua indignação com a 
“atitude intempestiva da empresa de energia do Rio de Janei-
ro - Ligth S/A, que, insensível à difícil situação orçamentária 
da universidade e em pleno processo de negociação de uma 
dívida com a empresa, apela para a violência contratual com 
o corte da energia do prédio da Reitoria e ameaça cortar a 
do prédio da Prefeitura Universitária e, progressivamente, 
a de outras unidades”.

  
O que já foi pago
Segundo a nota, desde que esta Administração tomou 

posse (em julho de 2015), foram pagas todas as faturas em 
aberto correspondentes aos meses de fevereiro a dezembro de 
2015, e as de janeiro a maio, num total de R$ 64.600.856,35, 
sendo que R$ 49.067.496,79 foram pagos com o Orçamento 
de 2016. 

Nos dias 24 e 28 de novembro, foram pagas duas faturas 
correspondentes ao mês de junho, cujos valores são, respec-
tivamente, R$ 2.968.814,97 e R$ 719.415,09.

O CSCE reitera que em nenhum momento a UFRJ 
deixou de negociar com a Light, e alerta: “Tal postura em-
presarial feroz e antirrepublicana, portanto, profundamente 
desrespeitosa com a educação pública e gratuita e com a 
ciência brasileira, traz danos irreversíveis não só para toda 
a comunidade da UFRJ, como para a sociedade brasileira. 
Laboratórios, biotérios e a segurança estão ameaçados 
pela ação unilateral da empresa. O CSCE exorta a Light a 
retomar as negociações nos marcos do agir ético que deve 
pautar as concessionárias de serviços essenciais”, conclui 
em nota pública, manifestando também indignação com o 
subfinanciamento vivido pela UFRJ, além da não liberação 
das verbas pactuadas para suprimir os gastos excepcionais 
causados pelo incêndio ocorrido dia 3 de outubro no prédio 
da Reitoria.

Light deixa UFRJ no escuro Empresa desrespeita negociação em curso e 
ignora a essencialidade da universidade. 

UNIVERSIDADE

A seu ver, algumas pessoas não têm a dimensão do 
que significa a UFRJ e o que significa uma interlocução 
institucional adequada. 

Gambine informou que a Reitoria comunicou à Pro-
curadoria que a empresa executou o corte da energia em 
meio a uma negociação para que alguma medida de defesa 
institucional pudesse ser adotada.

Compromisso da Sesu 
A dívida restante gira em torno de R$ 20 milhões, con-

siderando as faturas em aberto de julho a outubro deste 
ano. Mas, segundo o pró-reitor, há compromisso “afirmado 
e reafirmado” pela Secretaria de Ensino Superior (Sesu) – 
“para quem a UFRJ apresentou detalhadamente mês a mês 
o impacto da dívida” – de envio de crédito suplementar.

A Sesu teria respondido positivamente ao reitor por 
entender que a UFRJ era uma instituição que de fato tem 
um significativo consumo de energia pelo parque de labo-
ratórios instalados nos campi, com equipamentos de alto 
desempenho. A Sesu, portanto, assumiu o compromisso de 
pelo menos mitigar (diminuir) o impacto da dívida. “Fa-
lamos isso para eles (a Light), e, por isso, não teve nenhum 
sentido cortarem a luz da Reitoria”, lamentou Gambine.  

         



O bicentenário da Escola de 
Belas Artes da UFRJ (EBA) 
está sendo comemorado 

com uma exposição no Museu Na-
cional de Belas Artes. A exposição 
Escola de Belas Artes: 1816-2016. 
Duzentos anos Construindo a 
Arte Brasileira faz um recorte da 
produção artística da instituição 
que formou – e ainda forma – cen-
tenas de artistas brasileiros, entre 
eles Burle Marx e Lygia Pape. A 
curadoria da exposição é de Ângela 
Ancora da Luz, que dirigiu a EBA 
entre 2002 e 2010.

São incontáveis os pintores, 
escultores, desenhistas, gravuris-
tas, cenógrafos, indumentaristas, 
designers, restauradores e pai-
sagistas que saíram dos ateliês e 
salas da escola. Por isso a opção 
da curadoria foi privilegiar os que 
tiveram a formação pela escola. 
Muitos desses artistas fora alunos 
do Curso Livre, admitidos pela 
avaliação dos mestres. Passaram 
pela instituição artistas de todas 
as classes sociais, porque a escola 
sempre foi uma unidade que pre-
zava pela diversidade. 

A curadora Ângela da Cruz, na 
apresentação da exposição, conta 
que a Escola de Belas Artes teve 
grande peso no Império e que este-
ve aberta a todos os que desejassem 
buscar o caminho das artes, sendo 
aceitos pelos grandes mestres dos 
ateliês: “O que contava na hora 
da seleção era o talento, sem 
restrição ao grau cultural, à raça 
ou situação econômica. Cândido 
Portinari, por exemplo, mal havia 
completado o terceiro ano do curso 
‘primário’ quando foi aceito pela 
instituição, tornando-se a grande 
referência da pintura brasileira”.

Mostra significativa
A exposição evidencia ainda 

as diferenças e afinidades em 
desenhos, gravuras, pinturas, 
esculturas, instalações, vídeos 
e performances que fizeram da 
escola um paraíso vocacionado 
para a arte e a cultura no Rio de 
Janeiro. Está distribuída em três 
salas, onde a curadoria procurou 
apresentar apenas alguns artistas 
e obras que representaram três 
períodos da Escola de Belas Artes. O 
inicial, com estudos e cópias feitos 
pelos estudantes, como Antônio 

Dois séculos fazendo arte 
e moldando talentos

Parreiras e Belmiro de Almeida; o 
intermediário, com xilogravuras e 
outras técnicas, como as obras de 
Portinari e Bandeira de Melo; e o 
contemporâneo, com instalações, 
ilustrações e releituras, como as do 
quadro de Tarsila do Amaral Cen-
tral do Brasil. Uma curiosidade é 
a de que Belmiro de Almeida doou 
todos os seus bens para a Escola de 
Belas Artes.

São incontáveis os pintores, 
escultores, desenhistas, gravuristas, 
cenógrafos, indumentaristas, desig-
ners, restauradores e paisagistas que 
saíram dos ateliês e salas da escola.

Segundo o diretor da Escola de 
Belas Artes, Carlos Terra, a mostra é 
pequena, mas significativa: “O seu 
conjunto reúne toda a história da 
EBA com qualidade –  temos mate-
rial do acervo do Museu D. João VI 
e do da Belas Artes. Esta exposição 
tem um valor grande para o ensino 

artístico no Brasil. São obras que 
têm um marco em cada momento, 
recuperando, assim, a história 
brasileira, embora nem todos 
estejam representados, porque não 
tinha espaço”. 

A exposição foi planejada 
inicialmente para ser montada no 
Paço Imperial, porém não houve 
verba. Ainda está nos planos da 
direção o lançamento de um livro, 
mas isso depende da liberação da 
verba pela Lei Rouanet.

História
A Escola de Belas Artes foi cria-

da por decreto-lei de D. João VI em 
12 de agosto de 1816, sendo deno-
minada Escola Real das Ciências, 
Artes e Ofícios. Com a chegada ao 
Brasil da Missão Artística Francesa, 
viabiliza-se o projeto do ensino 
artístico no país. 

A primeira sede da Escola foi na 

Travessa das Belas Artes, próxima 
à Praça Tiradentes. Durante os 
primeiros 10 anos o que existia 
eram apenas algumas aulas mi-
nistradas por Debret e Grandjean de 
Montigny. Em 1826, já com prédio 
próprio projetado por Grandjean, 
tem início o ensino oficial das artes 
no Brasil, sendo que a Escola passa 
a chamar-se Academia Imperial das 
Belas Artes.

Em 1908, já com o nome de 
Escola Nacional de Belas Artes, a 
instituição transferiu-se para seu 
segundo prédio, com projeto de 
Morales de los Ríos, na Avenida Rio 
Branco, onde hoje é o Museu Nacio-
nal de Belas Artes. Em 1975, a escola 
mudou-se definitivamente para o 
prédio da Reitoria da UFRJ, na Cidade 
Universitária, Ilha do Fundão.

Selo
Para marcar os 200 anos da 

EBA, os Correios colocaram em 
circulação dois selos comemora-
tivos que destacam a história e as 
atividades artísticas desenvolvidas 
na instituição.

Os selos foram criados por Rui 
de Oliveira, designer, ilustrador, 
professor e ex-aluno da EBA. Ele 
utilizou unicamente processos 
artesanais, como guache e cola-
gem de retícula. Evitou recursos 
digitais, mas abusou de recursos 
como emoção e criatividade.

Serviço
O Museu Nacional de Belas 

Artes fica na Avenida Rio Branco, 
199, Centro. A exposição, que vai 
até 16 de fevereiro, está aberta de 
terça a sexta- feira, das 10h às 18h. 
Sábados, domingos e feriados, das 
13h às 18h. Ingressos a R$ 8,00 in-
teira e R$ 4,00 para estudantes. Aos 
domingos a exposição é gratuita.

ÚLTIMA PÁGINA 

Fotos: Divulgação

DAME à La Rose - Belmiro de Almeida, 1905

PAISAGEM - Antônio Parreiras, 1910

PEIXE - Lydio Bandeira de Melo, 1950

MENINO de Brodósqui - 
Cândido Portinari, 1951

 TECELARES - Lygia Pape, 1999

ESTRADA de Ferro Central do 
Brasil  - Tarsila do Amaral, 1924
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