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Confraternização de fim 
de ano do Sintufrj

É sexta-feira, dia 16, a festa de confraternização de fim de ano do 
Sintufrj. Estão inscritas 1.800 pessoas, e a retirada dos passaportes 
será de 12 a 14 de dezembro, no Fundão e na Praia Vermelha.  

Para celebrar conosco o fim destes 12 meses de dura jornada, 
a direção sindical convidou as entidades que estão juntas com a 
categoria no dia a dia das lutas em defesa de direitos, como a nossa 
Fasubra, DCE Mário Prata, Adufrj, Attufrj e a Associação dos Pós-
-Graduandos. 

 “Assim, como atravessamos o ano juntos nos embates, estaremos 
estreitando mais os nossos laços para os enfrentamentos futuros 
nesta confraternização”, afirmou o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis.

Retirada dos passaportes
Os passaportes para a entrada na festa serão retirados nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. 

Mas atenção: somente serão entregues 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.
Praia Vermelha: na subsede sindical, das 9h às 16h.   

Transporte 
O transporte para a festa sairá somente da sede do Sintufrj, na Cidade Universitária, às 

9h. Será feita a conferência na entrada do ônibus, portanto, é extremamente necessário 
a apresentação do passaporte com o comprovante de identidade com foto. A mesma con-
ferência será realizada no local do evento para quem utilizar outros meios 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.

13 de dezembro: Dia de luta 
Às 15h, assembleia no IFCS, e em seguida, em passeata, vamos
engrossar o ato unificado contra a PEC 55 no Centro da Cidade.  
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DOIS PONTOS

Com pesar informamos o 
falecimento da ex-dirigente do 
Sintufrj e professora do Depar-
tamento Materno Infantil da 
Escola de Enfermagem Anna 
Nery, Elaci Sampaio Barreto, 
ocorrido no dia 7 de dezembro. 
Em sua nota de pesar, a Asso-
ciação de Ex-Alunos da Escola 
destaca a militância engajada, 
a alegria de viver e a paixão pela 
enfermagem de Elaci, a baiana 
irreverente e carinhosa que fez 
história na UFRJ. 

Fasubra na 3ª Marcha em Defesa da Saúde

O Comando Nacional de 
Greve (CNG) da Fasubra 
Sindical participou da 3ª 

Marcha em Defesa da Saúde, da 

Seguridade e da Democracia, na 
manhã do dia 7, em Brasília-DF, 
promovida pelo Conselho Nacional 
de Saúde (CNS). Estavam presentes 

O dia 7 de dezembro foi es-
pecial para o servidor Adhemar 
Verdan Filho, o Mazinho. Seus 
colegas de trabalho da Decania do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
organizaram, na churrasqueira do 
Instituto de Biofísica, uma confra-
ternização em sua homenagem. 
Afinal, depois de mais de 40 anos 
de serviços prestados à UFRJ, dos 
quais 31 no CCS, seu Mazinho se 
aposentou faz três meses.

Antes de ir para a Decania do 
CCS, em 1985, o técnico-adminis-

Adhemar é homenageado por colegas ao se aposentar

trativo em educação trabalhou, 
desde 1972, no Pavilhão de Aulas 
da Escola de Enfermagem Anna 
Nery. A dificuldade de locomoção 
por conta de uma deficiência 
física de nascimento não o im-
pediu de realizar suas funções, 
sempre ligadas a serviços gerais. 
Durante anos chegou às 5h no 
local de trabalho, e não faltava. 
Muitas vezes seus companheiros 
tinham que o obrigar a encerrar 
o expediente e retornar para casa, 
em Campo Grande. 

A dedicação ao trabalho fez 
com que evoluísse profissional-
mente junto com a universi-
dade que sempre amou. Ao se 
aposentar, dava um banho em 
informática e ajudava os colegas 
a fazer suas declarações de im-
posto de renda. Mazinho sente-se 
realizado. Muito emocionado, ele 
agradeceu aos colegas o carinho 
e a consideração. 

“Estou muito agradecido pela 
homenagem e reconhecimento 
por todos esses anos de trabalho 

no CCS. Dou graças a Deus. 
Amém! ”, afirmou.

Reconhecimento
O administrador da Decania 

Sebastião Amaro, colega há 28 anos, 
ressaltou a dedicação e a capacidade 
de aprendizado de Mazinho. 

“Quando cheguei à Decania, 
ele já estava aqui. Fazia a aber-
tura das portarias e salas do CCS 
inteiro. Sempre foi prestativo. Ao 
longo desse tempo, devido a sua 
limitação motora, tentei reduzir 

suas atividades para ficar mais 
preso a serviços burocráticos. Na 
época, ensinei a ele datilografia, 
já que fazia as etiquetas das 
placas das chaves e organizava o 
claviculário. Com o advento da 
nova tecnologia, o computador, 
resolvi ensinar o pouco que eu 
sabia, embora dissesse que não 
ia conseguir aprender. Sua defi-
ciência nunca foi empecilho para 
que ele executasse suas tarefas, e 
nossa homenagem é para come-
morar junto com ele suas vitórias. 
Estamos celebrando e dividindo 
a alegria de termos Mazinho”, 
falou, emocionado, Amaro. 

A assistente em administração 
Doralice Martins declarou sua 
ternura e afeto por seu Mazinho, 
que, segundo ela, está na hora de 
desfrutar do descanso merecido. 

“Tenho uma honra muito 
grande em tê-lo como amigo. 
Aprendi muito com ele, com seu 
lado humanitário, de respeito às 
pessoas e de querer sempre aju-
dar. Nossa dívida com Mazinho é 
muito grande. Ele deixará muitas 
saudades”, afirmou.  

Nosso adeus à militante Elaci Barreto 
Na sua passagem pela dire-

ção do Sindicato, Elaci produziu 
a exposição do fotógrafo Sebas-
tião Salgado, no IFCS, evento 
que reuniu José Saramago e 
Betinho. Já na ocupação da Rei-
toria contra o golpista Vilhena, 
ela foi genial na organização 
de performances e agitos para 
ajudar a manter a galera com 
ânimo e alegria por estar lutando 
pela autonomia universitária.  

Os ex-alunos e companheiros 
de trabalho e militância de Elaci 

lembram uma frase dita por ela 
em 2014: “Esse mundo foi o 
mobilizador da minha busca de 
liberdade, de um país democrá-
tico com uma sociedade mais 
justa, de uma enfermagem mais 
coerente, menos omissa, mais 
humana e mais igualitária”. 

Antes de ser internada, Elaci 
não faltou às manifestações 
contra o golpe na democracia 
e pelo Fora,Temer, e contam 
seus amigos que, mesmo muito 
enfraquecida pela doença que 

cerca de 5.000 manifestantes técni-
cos-administrativos em educação e 
dos movimentos sindicais e sociais 
contra a aprovação da PEC 55/16 

e pelo “Fora, Temer”.
O Projeto de Emenda à Cons-

tituição (PEC) nº 55 de 2016, 
que tramita em segundo turno 
no Senado Federal, é o princi-
pal foco das manifestações. A 
proposta congela por 20 anos os 
investimentos em saúde, educa-
ção e demais políticas públicas, 
com correção baseada no índice 
inflacionário (IPCA) a partir de 
2018. Também congela salários 
de servidores públicos e afeta a 
vida da população brasileira, 
inclusive a dos mais carentes.

  
Esta luta 
também é nossa
A participação na marcha 

está dentro da pauta de greve, já 
que técnicos-administrativos em 

educação trabalham dentro dos 
hospitais universitários (HUs), 
convivendo com a Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) e com o Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Mesmo com a terceirização 
dos serviços, grande parte do 
financiamento dos hospitais 
universitários vem do SUS. “Os 
hospitais prestam serviços à co-
munidade dita carente, que paga 
por seus direitos, e a Previdência 
tem que retornar em forma de 
SUS, de atendimento qualificado, 
com profissionais capacitados 
para isso”, disseram dirigentes 
da Federação.

  
Com a Assessoria de

 Comunicação da Fasubra 

Foto: Fasubra

Fotos: Renan Silva
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COMANDO Nacional de Greve engrossou a manifestação nas ruas de Brasília

COMPANHEIROS de trabalho e amigos na UFRJ festejam Mazinho, no espaço de lazer da Biofísica 

a vitimou, ela manifestava 
preocupação com a situação 
do país, e estimulava a partici-
pação nas lutas lideradas pelo 
movimento sindical.   

A ausência de Elaci vai 
deixar nossos corações muito 
vazios.

Homenagem – No dia 
14 de dezembro, às 18h, no 
auditório do Fórum de Ciência 
e Cultura (Avenida Pasteur  nº 
250, Botafogo), será prestada 
uma homenagem a Elaci.  
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PEC 55

Greve na UFRJ prossegue
Nova assembleia no dia 13 de dezembro, às 15h, no IFCS, e ato contra a PEC 55 na Candelária

Em assembleia geral na terça-
-feira, dia 6, no hall da Reitoria, os 
técnicos-administrativos em educa-
ção da UFRJ deliberaram pela con-
tinuidade da greve e aprovaram um 
calendário que prevê a intensifica-
ção da mobilização contra a PEC 
55, que congela os investimentos 
públicos em áreas estratégicas para 
a população, como saúde e educa-
ção, e a unidade em atos e mani-
festações com estudantes e demais 
categorias em luta no estado.

O Comando Local de Greve 
(CLG) avaliou que a ida de cara-
vanas ao ato nacional em Brasília 
contra a aprovação em primeiro 
turno, pelo Senado, da PEC 55 
(que acabou sendo aprovada por 
61 votos a favor e 14 contra) foi de 
extrema importância, porque cha-
mou a atenção da sociedade para 
o que está ocorrendo no país por 
conta do golpista Michel Temer. 
Mas que a luta contra as medidas 
do governo de ataque aos traba-
lhadores precisa prosseguir com 

mais mobilização dos técnicos-
-administrativos junto com as 
outras categorias em luta no Rio 
de Janeiro. 

A unidade na luta foi posta em 

prática logo após a assembleia e 
por decisão da maioria: uma re-
presentação do CLG foi ao Centro 
da Cidade reforçar a manifesta-
ção dos servidores estaduais, que 

mais uma vez enfrentavam a ira 
da polícia para evitar que a As-
sembleia Legislativa aprovasse o 
pacote de arbitrariedades do go-
vernador Pezão.

Senado vota a PEC 55 no dia 13

Depois de dois dias de suspense 
em virtude da liminar do ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Marco Aurélio de Mello no dia 6 de 
dezembro afastando Renan Calheiros 
(PMDB-AL) da presidência do Sena-
do, na quarta-feira, dia 7, à noite, o ce-
nário político dos golpistas recuperava 
sua normalidade, e a votação em se-
gundo turno da PEC 55 foi recolocada 
em pauta e ocorrerá na data prevista, 
isto é, na terça-feira, dia 13. 

Por algumas horas prevaleceu 
a expectativa de que a PEC 55 – que 
congela por 20 anos os investimentos 
públicos em várias áreas estratégi-
cas para a população, como saúde e 
educação – fosse retirada da pauta do 
Senado. Isso porque Renan Calheiros 
seria substituído no posto  pelo sena-
dor petista Jorge Viana (PT-AC), que 
é contra a PEC do “Fim do Mundo”. 

STF faz parte do esquema 
O STF, que integra a aliança mi-

diática/jurídica/parlamentar, decidiu 

manter Renan Calheiros na presidên-
cia do Senado para não atrapalhar a 
votação da PEC 55 e a agenda de re-
formas do governo golpista de Michel 
Temer. Os ministros consideraram 
que, apesar de o senador ser réu, ele 
não precisa ser afastado da presidên-
cia da Casa, apenas não poderá assu-
mir a Presidência da República. 

A sentença do STF é uma vitória 
para o senador peemedebista e para a 
direção do Senado, que haviam desa-
fiado a corte e decidido não cumprir a 
liminar de Marco Aurélio Mello. 

Renan Calheiros é acusado de 
destinar parte da verba indenizató-
ria do Senado (destinada a despesas 
de gabinete) para uma locadora de  
veículos, que, segundo a Procurado-
ria Geral da República, não prestou 
os serviços. No total, o senador pagou 
R$ 44,8 mil à Costa Dourada Veícu-
los, de Maceió, entre janeiro e julho 
de 2005. Em agosto daquele ano, a 
empresa emprestou R$ 178,1 mil ao 
senador.

Frente Brasil Popular 
define: “Diretas, Já”

Na quarta-feira, dia 7, a I Ple-
nária Nacional da Frente Brasil 
Popular apontou alguns caminhos 
para um calendário de lutas unifi-
cado. Destaque para a manutenção 
do “Fora, Temer” e a adição de um 
segundo passo, a convocação de elei-
ções diretas já para presidente.

Os mais de 300 delegados pre-
sentes à Plenária dividiram-se em 
dez grupos, no período da tarde, para 
debater desafios e apontar rumos. Já 
era noite quando todos apresenta-
ram suas propostas no auditório e, 
diferenças aqui e acolá, o lema das 
“Diretas, Já” foi unânime.

A avaliação é de que é necessário 
apontar um novo rumo para a supe-
ração do golpe e para o debate político 
com a maioria da população. Porém, 
alertam os dirigentes da CUT presen-
tes ao encontro, há perigos de curtís-

simo prazo para a sociedade, mais 
especialmente a proposta da PEC 55 e 
o desmonte – chamado eufemistica-
mente pelo governo de reforma –, os 
quais vão exigir ação imediata.

Greve geral
“Estamos numa situação emer-

gencial. O governo está encami-
nhando a toque de caixa uma agen-
da ultrarregressiva. Vivemos uma 
situação extremamente perigosa. A 
CUT precisa desde já preparar as suas 
bases para a possibilidade de uma 
greve geral. Esse foi um dos temas 
da reunião da Executiva da CUT 
em Florianópolis: colocar em pé de 
guerra os trabalhadores contra a re-
forma da Previdência e a PEC 55”, 
disse Júlio Turra, dirigente executivo 
e um dos representantes da Central 
na coordenação da Frente.

Disposição de luta, 
o mais importante

Outra proposta bastante repetida 
foi a de realização de uma marcha 
rumo a Brasília, que vá crescendo à 
medida que passar por diferentes ci-
dades. Para Jandira Uehara, secretária 
nacional de Políticas Sociais da CUT, 
“temos de concentrar todos os nossos 
esforços, neste final de ano e no início 
do ano que vem, quando o Congresso 
voltar do recesso, para construir uma 
greve geral. Claro que temos de elabo-
rar um calendário de lutas a médio e 
longo prazo – e a marcha se encaixa 
nisso –, mas temos de reunir todos 
numa reação rápida e à altura desse 
golpe que querem dar nos direitos da 
classe trabalhadora”.

A I Plenária Nacional da Frente Bra-
sil Popular continuou na quinta, dia 8, e 
seria encerrada com um ato à tarde. 

Mobilização e alerta em Brasília 
O Comando Nacional de Greve (CNG) / Fasubra recomenda que seja mantido o estado de mobilização 

e alerta. E as entidades de base que tiverem condições devem enviar representações a Brasília para reforçar 
o plantão. 

GREVE continua, mas com ações unificadas 

Foto: Renan Silva

Foto: Internet

JOSÉ Sarney e Temer garantem permanência de Renan             

Segunda-feira, 12:

 10h – Ato dos servidores 
estaduais na Alerj.

Terça-feira, 13:

 10h – Reunião do CLG / 
Sintufrj, no IFCS.

 15h – Assembleia-ato, no 
IFCS.

 16h – Ato unificado dos 
Servidores Públicos Federais 
(SPFs) contra a PEC 55, na 
Candelária.

Quinta-feira, 15:

 10h – Assembleia geral 
(local a definir). Pauta: ava-
liação da conjuntura e enca-
minhamento da greve. 

Agenda de luta

 

         



A reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional no 
dia 6 de dezembro pelo golpista Michel Temer – que se aposentou 
em 1996 aos 55 anos e com salário de R$ 30 mil mensais como 
ex-procurador do estado de São Paulo – impõe mais tempo de 
trabalho para os brasileiros sob a velha justificativa de que o 
sistema atual sofre de déficit crescente. 

A proposta de Temer dificulta o acesso à aposentadoria, elevando 
a idade mínima para 65 anos e aumentando o tempo mínimo de 
contribuição de 15 para 25 anos. Na realidade, o golpista Temer 
propõe que o trabalhador contribua por 49 anos para assegurar 
o recebimento de 100% da aposentadoria. 

Para que isso ocorra, haverá uma regra de transição que levará 
em conta a idade do contribuinte, sendo garantido o pagamento 
mínimo de 1 salário mínimo. Cumprindo o tempo mínimo de 25 
anos de contribuição com idade mínima de 65 anos, o trabalhador 
terá direito a apenas 76% da aposentadoria.

Os mais penalizados – 
Os sucessivos governos vêm modificando as regras das apo-

sentadorias, impondo cada vez mais sacrifício à parcela mais 
desassistida da população e aos trabalhadores. O objetivo foi 
sempre o de acabar com o benefício público, transformando-o 
num rentável negócio para os privatistas de plantão. A proposta 
de reforma da Previdência do golpista Temer segue essa lógica, 
e vai prejudicar os trabalhadores mais pobres, que começam a 
trabalhar mais cedo. Temer pretende ver sua proposta aprovada 
ainda no início de 2017.

Novas regras – 
A proposta pretende atingir os atuais trabalhadores dos setores 

público e privado, inclusive os rurais, com até 50 anos (homens) 
e 45 anos (mulheres e professores), que não poderão se aposentar 
antes dos 65 anos – independentemente do tempo de contribuição.

A nova regra valeria para os trabalhadores com menos de 50 
anos. Quem tem mais de 50 permaneceria na regra atual e teria 
que pagar um pedágio proporcional ao tempo que falta para a 
aposentadoria. Para mulheres e professores, a idade de transição 
seria de 45 anos e o tempo de contribuição só teria peso para o 
valor do benefício. 

Atualmente, as mulheres podem pedir a aposentadoria com 
30 anos de contribuição e os homens, após 35 anos de trabalho. 
Para receber o benefício integral, é preciso atingir a fórmula 85 
(mulheres) e 95 (homens), que é a soma da idade e do tempo de 
contribuição.

Militares são poupados – 
Para tentar ficar mais palatável à sociedade, o governo incluiu 

na proposta parlamentares e detentores de cargos eletivos, mas as 
Forças Armadas ficaram de fora.
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Brasileiro vai ter que trabalhar até os 65 anos
Proposta de Temer acaba com a paridade no serviço público e deixa de fora os militares
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Brasileiro vai ter que trabalhar até os 65 anos
Proposta de Temer acaba com a paridade no serviço público e deixa de fora os militares

CUT rechaça 
proposta desumana 
de Temer

“A CUT jamais irá aceitar que 
desiguais sejam tratados de forma 
igual, como pretende o governo 
do ilegítimo e golpista Michel 
Temer”, anunciou o presidente da 
CUT, Vagner Freitas.

Para o sindicalista, a idade 
mínima é injusta com a classe 
trabalhadora, em especial com os 
que começam a trabalhar mais 
cedo e com as mulheres, que vão 
ter de trabalhar e contribuir mais 
e ganhar menos, se também for 
aprovada a desvinculação dos 
aumentos reis do salário mínimo 
do reajuste dos benefícios dos 
aposentados e pensionistas.

Segundo Freitas, “uma coisa é 
trabalhar até os 65 anos com bons 
salários e em ambiente saudável. 
Outra é a rotina de um trabalhador 
rural ou da construção civil, que 
ficam expostos ao sol, a condi-
ções de trabalho inadequadas, 
começam a trabalhar na adoles-
cência. Essas pessoas não podem 
ser tratadas de forma igual ao 
filho de um médico, engenheiro 
ou advogado, por exemplo, que 
começam a trabalhar aos 24/25 
anos ou mais, quando decidem 
fazer especialização e MBA”.
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Desvinculação do mínimo – 

Idade mínima –
Será de 65 anos para requerer a aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição passa de 15 para 25 anos. As regras são para 

todos os trabalhadores dos setores privado e público, com exceção dos militares. No setor privado, trabalhadores se aposentam 
com cerca de 50 anos, ao completar o tempo de contribuição (35 anos para os homens, 30 anos para as mulheres). No funciona-
lismo já há idade mínima (60 anos para os homens, 55 anos para as mulheres), mas subirá para igualar os regimes. A reforma 
prevê ainda um mecanismo de ajuste automático dessa idade mínima de acordo com o aumento da chamada “sobrevida” da 
população brasileira.

Transição –
Quem tem menos de 50 anos (homens) e 45 anos (mulheres e professores) deverá obedecer às novas regras integralmente. Acima 

dessa faixa etária, haverá uma regra de transição, com tempo adicional para requerer a aposentadoria. Haverá um pedágio de 50% 
do tempo de contribuição em relação à regra atual – que é a fórmula 95/85. Um homem que atualmente tem 52 anos de idade e 
34 de contribuição terá de trabalhar por mais um ano e seis meses para se aposentar. Pelas regras atuais, teria de trabalhar apenas 
mais um ano. Aposentados e quem completar os requisitos para pedir o benefício até a aprovação da reforma não serão afetados.

Valor e teto do INSS – 
Segundo o governo, não haverá aposentadoria menor do que o salário mínimo. Por outro lado, o trabalhador que desejar se 

aposentar recebendo o teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualmente em R$ 5.189,82, deverá contribuir por 49 
anos. Esse valor é reajustado anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Pelas simulações, se uma pessoa tem 65 anos, mas contribuiu somente por 25 anos, por exemplo, ela teria direito a 76% do 
teto do INSS. Com 26 anos de contribuição, o trabalhador passa a ter direito a 77% do valor do teto do INSS, e assim por diante, 
até chegar aos 49 anos de contribuição – isso para ter direito ao teto do INSS.

Aposentadorias especiais –
A proposta inclui professores, que atualmente podem se aposentar cinco anos antes, cujas regras serão equiparadas às dos 

demais trabalhadores. Os trabalhadores rurais, considerados segurados especiais, que podem se aposentar por idade (60 anos para 
os homens e 55 para as mulheres), passariam a contribuir.

Pessoas com deficiência e aposentadoria por incapacidade – 
Os trabalhadores submetidos a condições especiais de trabalho, prejudiciais à saúde, assim como as pessoas com algum tipo de 

deficiência, não poderão se aposentar com menos de 55 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. No caso da aposentadoria 
por incapacidade permanente por acidentes de trabalho, a proposta é que o valor corresponda a 100% da média das remunerações.

Pensão por morte –
O governo propõe uma taxa de reposição de 50% para o beneficiário e adicional de 10% para cada dependente. Essa cota de 

10% valeria até o dependente atingir a maioridade. Uma viúva poderá receber 60% do benefício se o casal tiver um filho. O INSS, 
por sua vez, pagará 100% do benefício apenas aos pensionistas que tiverem cinco filhos. As pensões não serão mais vinculadas ao 
salário mínimo e não será possível acumular o benefício com outra aposentadoria ou pensão.

Servidores públicos – 
Além de igualar as regras para os servidores públicos, será extinta a integralidade, ou seja, o recebimento da aposentadoria 

com base no salário integral do servidor. No funcionalismo, já há idade mínima (60 anos para os homens e 55 para as mulheres).
Todos os estados terão que ter um fundo de previdência complementar, como já existe no governo federal. Se alguém quiser 

receber acima do teto do regime geral, terá que usar os recursos desse fundo. O prazo é de dois anos para a implementação.

Fim da paridade – 
A proposta é acabar com a paridade de reajustes entre ativos e inativos do serviço público para homens com menos de 50 anos 

de idade e mulheres com menos de 45 anos e que ingressaram antes de 2003 no serviço público. Também será vedado o acúmulo 
da aposentadoria com pensão ou morte, por qualquer beneficiário.

Os benefícios assistenciais (Loas) concedidos a idosos e deficientes de baixa renda não serão mais vinculados ao salário mínimo. 
A idade para receber o benefício subirá dos atuais 65 anos para 70 anos.
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PEC 55 e reforma da Previdência podem 
inviabilizar as universidades públicas
O alerta foi dado no Conselho Universitário na sessão do dia 8

O Conselho 
Universitário 
(Consuni) aprovou, 
por unanimidade, 
na quinta-feira, 
dia 8, uma moção 
de alerta sobre 
a Proposta 
de Emenda à 
Constituição (PEC) 
55 e sobre o 
projeto de reforma 
da Previdência 
por ameaçarem 
inviabilizar as 
universidades 
públicas. 
No entendimento 
dos membros do 
órgão máximo de 
deliberações da 
UFRJ, “o país, 
como Nação 
democrática, 
generosa com 
seu povo e 
comprometida 
com o bem-viver 
de todos, está 
em risco”. O texto 
detalha os efeitos 
da PEC, que 
foram agravados 
por modificações 
na Câmara e no 
Senado.

“As medidas em curso não serão 
destrutivas apenas para o custeio e 
os investimentos das instituições uni-
versitárias e de pesquisa. Haverá uma 
enorme fuga de servidores docentes e 
técnicos-administrativos em virtude 
da draconiana reforma da Previdên-
cia”, diz o texto. Em outro trecho, a 
moção destaca que “o colegiado com-
preende que os pilares da Nação esta-
belecidos pela Constituição de 1988 
estão sendo desfeitos sem qualquer 
debate rigoroso sobre as consequên-
cias para o futuro do país”.

Por fim, o Consuni conclama 
os senadores a revisarem seus votos 
à PEC 55 e que o Congresso Nacio-
nal recuse o projeto de reforma da 
Previdência.

Déficit menor, mas orçamento retroage a 2013
A maior parte da sessão 

do Conselho Universitário, na 
quinta-feira, dia 8, foi destinada 
a discutir as contas da UFRJ. Os 
números ainda são preocupantes: 
a universidade deverá levar para 
o orçamento de 2017, se tudo 
continuar como está, um déficit 
de mais de R$ 126 milhões.

Com base em detalhado le-
vantamento das equipes das 
Pró-Reitorias de Planejamento 
e Desenvolvimento e de Gestão e 
Governança, o pró-reitor Roberto 
Gambine fez uma prestação de 
contas com tabelas expondo as 
dívidas, os limites orçamentários, 
as iniciativas e perspectivas.

Boa surpresa
Mas uma novidade neste rol 

já conhecido de dificuldades é 
que, embora a situação perma-
neça grave em virtude dos con-
tingenciamentos e do histórico de 
subfinanciamento, pelo esforço 
da Reitoria, o déficit estimado 
diminuiu.

De acordo com Gambine, 
com as ações de redução de gas-
tos, revisão das indicações de 
contratos de serviços e iniciativas 
político-institucionais para evitar 

contingenciamento, a UFRJ con-
seguiu reduzir o déficit de 2015 
(que reflete em 2016) de R$ 121 
milhões para pouco mais de R$ 
94 milhões. 

“O déficit estimado para 2016 
de R$ 126.209.325,24 expressa o 
resultado dessa atuação, já que 
chegamos ao final deste exercício 
(2016) com um déficit de R$ 32 
milhões, valor bem menor que o 
apurado no final de 2015 (R$ 59 
milhões)”, disse o pró-reitor de 
Planejamento e Desenvolvimen-
to, Roberto Gambini. 

Queda orçamentária 
Mas, segundo Gambine, ain-

da não há nada a ser comemora-
do, porque a origem do problema 
de falta de recursos prossegue. O 
orçamento de custeio, por exem-
plo, diminuiu nos últimos quatro 
anos: era de R$ 321.852.000 em 
2013 e caiu para R$ 270.790.000 
em 2016. Sem considerar os con-
tingenciamentos (quer dizer, o 
dinheiro que o governo deixou 
de repassar) enquanto as despe-
sas obviamente aumentaram, 
porque a universidade, mesmo 
sem qualquer expansão, tem um 
crescimento constante de cerca de 

2% a 3% nos gastos apenas com a 
oferta de vagas de cada ano. 

“A gente tem um orçamen-
to inferior ao que tínhamos em 
2013”, alertou o pró-reitor. “E 
tem gente que acha que o proble-
ma é de gestão”, lamentou. 

PEC piora a situação 
E a situação, disse ele, pode 

piorar. A equipe fez uma estima-
tiva e constatou que, se a PEC 55 
(do congelamento) estivesse em 
vigor nos últimos 10 anos, a per-
da da UFRJ seria de mais de R$ 
1,2 bilhão. Portanto, se PEC for 
aprovada em segundo turno pelo 
Senado, o futuro da universidade 
ficará incerto.

Com esses dados, o colegiado 
travou forte discussão sobre a situa- 
ção financeira da UFRJ. Alguns 
conselheiros acharam um erro o 
orçamento trabalhar com déficit. 
A representante docente Fernanda 
Quintela chamou a atenção para 
o discurso do governo de que fo-
ram enviados recursos à UFRJ, 
mas não foram bem usados. Ela 
defendeu que essa afirmação deve 
ser rebatida com o detalhamento 
para a população sobre onde são 
gastos os recursos e quais as di-

IACI Azevedo ROBERTO Gambini

ficuldades da instituição, confor-
me estava sendo feito aos conse-
lheiros. 

A pró-reitora de Extensão, 
Maria Malta, ponderou que é 
preciso que a peça orçamentária 
mostre a realidade, ou seja, que 
a UFRJ gasta mais de R$ 500 
milhões para manter-se com o 
básico, sem nenhum luxo, e que, 
como não tem o orçamento ne-
cessário, vem acumulando déficit 
ao longo do tempo.

A representante técnico-ad-
ministrativa Iaci Azevedo afir-
mou que a universidade está sen-
do submetida a constrangimento 
pelo fato de o governo dizer que 
mandou os valores, mas que os 
recursos foram mal geridos. 

“Fiquei revoltada. Nós fala-
mos muito (sobre a origem do 
problema) para o ambiente aca-
dêmico, mas não para o povo. 
Temos que mostrar a grandeza de 
nossa universidade, que é a maior 
federal do país, ultrapassando 
os muros dos campi. Temos que 
mostrar quem somos para a so-
ciedade”, propôs a conselheira.

Na sessão do dia 13 de de-
zembro, o Conselho Universitário 
discutirá o  orçamento para 2017.
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juíza da 19ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro Maria do 
Carmo Ribeiro concedeu, 

no dia 28 de novembro, sentença 
favorável à Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público 
Federal contra a União garantido 
à UFRJ o direito de contratar 
profissionais para substituir os 
extraquadro do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF). A decisão se estende 
a todas as unidades de saúde da 
universidade.  

Tal decisão está sendo co-
memorada pela comunidade 
universitária como importante 
vitória contra a Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). 

“Lutamos muito para isso”, 
festeja o diretor do HUCFF, Eduardo 
Côrtes. 

Para evitar que a União 
recorra da decisão judicial, ele 
adotou como estratégia dar a 
máxima divulgação possível à 
questão, para mostrar à socie-
dade a importância do HUCFF. 

“Não é algo s imbólico. 
Existe uma sentença bem em-
basada. É uma sentença judicial, 
não há o que discutir”, afirmou. 

Prazos
A sentença determina que a 

União e a UFRJ devem nomear, 
em até 45 dias, e dar posse nos 
30 dias subsequentes a todos 
os profissionais aprovados em 
concursos recentes da univer-
sidade e que não tenham sido 
convocados para substituírem 
os atuais extraquadro, sob pena 
de multa diária de R$ 500 e res-
ponsabilização administrativa 
e criminal. 

Além disso, de acordo com 
a sentença, no mesmo prazo 
deverá ser  realizada “urgente 
e imediata” contratação tem-
porária de profissionais para 
substituição dos extraquadro das 
unidades de saúde da UFRJ que 
exercem funções de atividades-
-fim e que não forem substituídos 
pelos concursados nomeados, 
para reativação de “todos os 
serviços (dessas unidades) pa-
ralisados por falta de pessoal 
desde novembro de 2008 (data do 
acordo firmado entre a UFRJ e os 
ministérios Públicos do Trabalho 
e Federal para substituição de 
extraquadro).

Redimensionamento 
e concursos pelo RJU
A Ação Civil Pública pro-

movida pelo Ministério Público 
Federal em setembro de 2013 
buscou a antecipação de tutela 
para determinar à UFRJ e à União 
a contratação de pessoal em 

União terá que contratar pessoal para o HU
substituição aos extraquadro e o 
redimensionamento da força de 
trabalho das unidades de saúde 
da universidade e a realização 
de concurso para reabertura dos 
serviços.

Ainda segundo a sentença, a 
UFRJ deverá apresentar em três 
meses plano de redimensiona-
mento da força de trabalho de 
todas as unidades de saúde, 
que deverá contemplar todos 
os cargos e funções necessá-
rios à substituição de todos os 
extraquadro e temporários que 
exercem atividades finalísticas

Com a apresentação do re-
dimensionamento, a UFRJ deve 
promover concursos públicos 
para reabertura de todos os 
serviços paralisados por falta de 
pessoal “ao longo das últimas 
décadas”.

Vitória contra a Ebserh
“Essa é uma decisão muito 

importante”, definiu o diretor 
Eduardo Côrtes, que relembrou o 
difícil período em que, na UFRJ, 
se considerava como quase certa 
a adesão à Ebserh. Mas, nesse pe-
ríodo, ao mesmo tempo em que o 
Ministério Público entrava com a 
ação para garantir concursos pú-
blicos para as unidades de saúde 
da universidade, a Procuradoria 
Geral da República ingressava 
com ação de inconstitucionali-
dade contra a Ebserh no Superior 
Tribunal Federal.

Na ação do Ministério Públi-
co, Côrtes foi chamado a depor, 
e, segundo ele, seu depoimento 
durou quase três horas. “Eu 
não respondi às perguntas. Me 
posicionei fortemente”, disse.  

O diretor contou que falou 
sobre a importância da autonomia 
universitária e sobre os prejuízos 
de uma possível adesão à Ebserh 
para o ensino. E afirmou que tudo 
foi levado em conta na sentença 
de 44 páginas, onde há o reco-
nhecimento de que a Ebserh fere 
a autonomia.

 “É um grande avanço, e eu 
briguei muito por isso”, acrescen-
tou o diretor. 

Côrtes reconheceu o grande 
esforço de toda a direção do HUCFF 
em defender a unidade contra a 
imposição do modelo, colocando 
em prática  diversas iniciativas, 
como a publicação de artigos,  a 
realização de audiência pública e 
a defesa constante dessa tese nao 
Ministério Público Federal.

Numa das audiências no 
Ministério Público Federal, Côrtes 
disse que ouviu de representante 
da União que havia 490 vagas (de 
concurso) para a UFRJ se aderisse 
à Ebserh. 

“Me sinto indignado ao saber 

que, diante de tudo que viemos 
afirmando e de gente morrendo 
na fila de transplantes, existem 
vagas, mas que não são dadas por 
capricho, para obrigar a aderirmos 
a essa empresa que a lei nos faculta 
não aderir”, desabafou o diretor. 

As expectativas são 
as melhores possíveis 
Para Côrtes, a decisão da Justiça 

terá reflexos para além da reativação 
de todos os serviços parados no HU-
CFF com a reposição de pessoal nos 
moldes do que era feito em de 2008, e 
com a substituição dos extraquadro. 

“Isso vai mudar o ensino de 
saúde no Rio de Janeiro. Vai criar 
impacto na assistência na alta com-
plexidade e vai ser possível retomar 
transplantes de fígado e aumentar 
a capacidade de cirurgias de alta 
complexidade. Uma grande vitória 
para a autonomia universitária e 
para o próprio ensino de saúde”, 
contabiliza o diretor, que não se 
cansa de manifestar sua satisfação 
por ter resistido a um modelo que 

considera não ser bom para o país, 
e comemorou: “A gente resistiu, e 
essa resistência foi coroada.”

Investimentos 
Desde o início da atual gestão, 

o hospital se prepara para o alme-
jado  resultado favorável da ação, 
que poderia vir ou não: “A gente 
vem trabalhando com emendas 
parlamentares para o aumento 
de leitos, mesmo tendo cansado 
de ouvir que não teria equipe. Mas 
não deixei me influenciar”. 

Atualmente o hospital conta 
com 24 leitos de CTI prontos, e 
entre 60 e 70 leitos que devem ficar 
prontos em breve.

Além de reformas na Enferma-
gem, a direção comprou aparelhos 
de diagnóstico e de suporte para o 
aumento de leitos. Também inves-
tiu na estrutura básica do prédio, 
reformando o telhado, e na rede 
hidráulica de água fria.

Pessoal
Côrtes informou que reivindica-

va 180 novas vagas para ativar os 
leitos recém-criados, mas que nos 
últimos anos houve cerca de 200 
vacâncias, por aposentadoria, exo-
neração, falecimento, entre outros 
motivos, sem que fossem repostas. 

“Se não estivéssemos prepara-
dos, não teríamos como aproveitar 
essa vitória. Agora vamos ter pessoal, 
e então vamos ter aumento da 
capacidade de leitos”, disse. 

Atualmente o hospital tem 
mais de 700 extraquadro, que 
deverão ser substituídos pelos con-
cursados do RJU. Primeiro os da 
atividade-fim e em seguida os da 
área administrativa. Depois haverá 
concursos para temporários, mas 
não só no HU, mas em todas as 
unidades de saúde da universidade.

O diretor planeja oferecer 
cursos no hospital (como de 
legislação específica) para que os 
extraquadro possam se preparar 
para os concursos. A iniciativa, se-
gundo ele, será em agradecimento 
ao esforço com que se dedicaram 
ao hospital.

O Sintufrj liderou na universidade a luta contra a Ebserh, e o diretor do HUCFF, Eduardo 
Côrtes, participou de várias manifestações dentro do campus e também em praça pública

Fotos: Renan Silva
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ÚLTIMA PÁGINA 

Com muita disposição e 
animação, alunos da uni-
versidade que participam do 

movimento OcupaUFRJ, com o apoio 
do Sintufrj e a participação de inte-
grantes do Comando Local de Greve 
(CLG) dos técnicos-administrativos 
em educação, incluindo aposenta-
dos, realizaram na quarta-feira, dia 
7, uma barulhenta manifestação 
contra a PEC 55 que parou, por mais 
de uma hora, o trânsito no campus 
da Cidade Universitária.

A mobilização estudantil co-
meçou às 9h com ato contra a PEC 
no pátio da Faculdade de Letras, 
onde estudam 2.773 alunos, a 
maioria mulheres. 

“Fomos a Brasília, enfrentamos 
a polícia, mas a luta continua. 
Agora, temos que ir às ruas, nas 
comunidades, nas praças, mobilizar 
a população informando sobre o 
que representa essa PEC para o país. 
Falar dentro da universidade é mais 
fácil, embora ainda tenha muita 
gente – estudantes, professores e 
terceirizados – que ainda não sabe 
o que significará o congelamento de 
verbas para a saúde e a educação”, 
disse a aluna do 5º período de Letras 
Jenifer Oliveira no microfone do 
carro de som do Sintufrj. 

“A PEC 55 beneficia principal-
mente as elites”, alertou a aposen-
tada Justina Gomes da Silva. “Assim 
como vocês, nós também estamos 
tendo dificuldades de reunir a nossa 
galera. A nossa categoria não está 
acreditando no que está acontecendo 
e que virá a acontecer depois que essa 

PEC for aprovada. Eles estão acomo-
dados nos seus locais de trabalho, 
como os estudantes e professores 
estão nas salas de aula. Mas esta luta 
é de todos nós”, discursou a coorde-
nadora do Sintufrj Marli Rodrigues. 

“O Temer ocupa o palácio, nós 
ocupamos a rua” foi a palavra de 

ordem dos estudantes que iniciou 
a passeata rumo à Reitoria, na 
Avenida Horácio Macedo. Embora 
com cerca de apenas 50 pessoas, 
a manifestação alterou a rotina 
do campus até as 12h. Motoristas 
impacientes foram multados por 
andarem na contramão e subir nos 

canteiros. Desta vez a Polícia Mili-
tar apareceu para evitar conflito, e 
foi aplaudida pelos manifestantes. 

As faixas confeccionadas por 
alunos da Escola de Belas Artes 
abriram o cortejo. As músicas 
cantadas em coro – a maioria pa-
rodiando conhecidas composições 

de duplas do sertanejo universitá-
rio e de funks de sucesso – davam 
o recado político no lugar dos 
discursos tradicionais. 

“Ele corta direitos e se afunda 
na crise, e ainda governa só pras 
elites”; “Ocupar e resistir até a PEC 
cair”; “A PEC veio quente, nós já 
tá fervendo, mexeu no meu direito 
você vai sair perdendo”; “Temer 
golpista, capacho do imperialismo 
e a Rede Globo também” e “Eu tô 
boladão, não vou deixar o Temer 
cortar na educação” constaram do 
repertório da passeata. 

O movimento OcupaUFRJ 
completou um mês, no Fundão, se 
concentra na Reitoria e conta com 
a participação de alunos de quase 
todos os cursos na graduação. As 
ocupações se estendem ao IFCS, 
UFRJ-Macaé e Faculdade Nacional 
de Direito. “A Globo está chaman-
do a gente de vagabundo, mas 
vem aqui ver como a gente pega 
no pesado. Nós acordamos cedo, 
passamos nas salas de aula para 
falar com os estudantes, fazemos 
panfletos e muito mais coisas”, 
listou uma militante.    

Mobilização no Fundão

MANIFESTAÇÃO na Avenida Horácio Macedo interrompe o trânsito no campus  

EUNICE JUSTINA MARLIJENIFER 

Fotos: Renan Silva
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