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Começa nesta segunda-feira, dia 13, e prossegue até o dia 10 de 

março, o prazo para inscrição dos candidatos a delegados sindicais de 

base. Uma instância de deliberações da categoria importante e que, 

portanto, deve contar com o máximo possível de participação dos 

técnicos-administrativos em educação. 

A inscrição é realizada pelo site do Sintufrj (foi criado um link espe-

cial para isto). Dois nomes serão indicados (um efetivo e um suplente) 

por unidade. Leia com atenção o editaL na página 2

A ideia é aproveitarmos os festejos de Momo para pôr nosso bloco na 
rua e mobilizar a comunidade universitária a se unir na luta contra este 
golpe infame na população brasileira. A previdência pública é uma das 
principais fontes de distribuição de renda no país, um direito conquistado 
pelo trabalhador, por isso é uma questão de honra não permitir que a 
reforma dos golpistas seja aprovada pelo Congresso Nacional.

O objetivo desta reforma é acabar com a Previdência Social. Não foi 
à toa que o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda 
se reuniu dezenas de vezes com empresas de previdência privada, 

mas com os sindicatos representativos dos trabalhadores, apenas no 
dia em que a proposta foi entregue ao Congresso. Os militares são 
os únicos poupados pela reforma, e, segundo estudo do consultor de 
Orçamento da Câmara dos Deputados, os responsáveis por 48% do 
déficit da Previdência. 

Participe desta folia com vontade! Inscrições pelo site do Sintufrj 
(link especial foi criado para isto) até o dia 17 de fevereiro, mas faça 
logo, companheirada, para que possamos providenciar a camisa na 
sua medida exata.  

Terça-feira, dia 21/2. Concentração: às 15h, nas escadarias do bloco L, no CCS
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DOIS PONTOS

A Direção Executiva do Sin-
tufrj, no uso de suas atribuições 
contidas em seu Estatuto nos ar-
tigos:  

 26, inciso XVII: Implantar 
as Comissões Sindicais de Base e 
Coordenar a eleição dos respectivos 
Delegados e Delegadas Sindicais. 

Torna público o presente edi-
tal de convocação para inscrição 
individual (com respectivo su-
plente) ou de chapas de Delega-
dos e Delegadas Sindicais de Base 
que irão compor o Conselho de 
Delegados e Delegadas Sindicais., 
dando cumprimento às Resolu-

ções Estatutárias e Congressuais 
desta Entidade, onde o mesmo 
constitui-se em prioridade máxi-
ma da Direção Executiva. 

1 – Da Inscrição 
 De 13 de fevereiro de 2017 

a 10 de março de 2017, no sítio 
eletrônico do SINTUFRJ.

 A inscrição será individual, 
do candidato de delegado e seu 
respectivo suplente.  

 O número de Delegados e 
Delegadas que faz jus a cada lo-
cal de trabalho no ato da inscri-
ção será discriminado em Anexo 
próprio no site do SINTUFRJ. 

 Podem se inscrever todos 
aqueles que estão em dia com 
suas obrigações Estatutárias.

 Para cada Delegado ins-
crito deverá ser escolhido um 
Suplente. 

 
2 – Das Eleições 

 As reuniões de local de 
trabalho para as eleições serão 
agendadas a partir de 13 de mar-
ço de 2017.

 A Coordenação de Políti-
cas Sindicais, em conjunto com 

a Secretaria do SINTUFRJ, irá 
mapear todas as unidades que 
apresentarem candidatos para 
sua representação e comunicará 
ao fi nal do processo de inscrição 
a data da respectiva eleição, que 
se dará por votação secreta. Mas 
em tempo hábil para que possam 
os candidatos realizar as devidas 
campanhas em suas unidades. 

 Fica aqui estabelecida, 
também, a necessidade de uma 
nova convocação, caso a maioria 
das unidades não apresente seus 
candidatos no prazo fi nal dessa 
primeira convocação. 

 
3 – Do Mandato 

 Compete autonomamente 
à reunião por local de trabalho 
o controle do mandato dos Dele-
gados e Delegadas Sindicais, que, 
no entanto, não poderá exceder a 
2 (dois) anos. 

 
4 – Da Competência do Con-
selho de Delegados e Dele-
gadas Sindicais de Base 

 Composto por Delegados e 
Delegadas Sindicais, é instância 
de decisão do SINTUFRJ e hierar-

quicamente superior à Diretoria 
Executiva do Sindicato. 

5 – Da Competência dos De-
legados e Delegadas Sindi-
cais em suas Comissões  

 Responsabilizar-se pela 
organização da categoria em 
seu local de trabalho, realizando 
reuniões constantes e vendo as 
demandas de cada local de tra-
balho. 

 Implementar as campa-
nhas e lutas defi nidas nas instân-
cias do SINTUFRJ. 

 Representar a categoria 
junto à direção do local de tra-
balho, negociando em nome do 
Sindicato quando se fi zer neces-
sário. 

 Convocar a categoria do 
seu local de trabalho para atos, 
mobilizações e assembleias do 
Sindicato, entre outras atividades. 

 Convocar a qualquer mo-
mento a Coordenação de Orga-
nização e Política Sindical e o 
restante da Diretoria Executiva 
para auxiliar no encaminha-
mento das questões relativas ao 
local de trabalho.

Dança e Corpo no CRM
O Centro de Referência para Mulheres 

Suely Souza de Almeida (CRM-SSA), na Ilha 
do Fundão, oferece a Oficina de Dança e Cor-
po. É um trabalho voltado para a consciência 
corporal que, através da arte, da poesia e da 
dança, busca auxiliar a mulher a entender 
o próprio corpo e suas necessidades. Voltada 
para mulheres acima de 18 anos, a Oficina 
será realizada todas as quartas-feiras, a par-
tir de 8 de fevereiro.

Esta Ofi cina já vem sendo desenvolvida 

Nota de falecimento
Com pesar informamos o fa-

lecimento dos seguintes compa-
nheiros técnico-administrativos 
em educação:

 Edson José Pereira, ocor-
rido no dia 3 de fevereiro, aos 67 
anos. Era chefe da Administração 
do Centro de Tecnologia (CT). 

 Aposentado Francelino Vi-
cente Alves Filho, aos 70 anos, no 
dia 30 de dezembro. Trabalhou 
por 36 anos na UFRJ.

 Pedro Cosme do Nascimen-
to, no dia 31 de janeiro. Trabalhava 
na xerox do Hesfa e era muito que-
rido pelos colegas. 

Foto: Divulgação

2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – N2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – N2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – N

EDITAL

Adesão à Amil
O Setor de Convênios informa que será aberta a adesão ao Plano de 

Saúde Amil no período de 6 a 24 de março. O sindicalizado poderá fazê-la 
na sede da entidade, no Fundão, e na subsede sindical da Praia Vermelha. 
Mais informações pelos telefones (21) 3194-7102/7103. 

Declaração do 
Imposto de Renda

O Setor de Convênios também informa que se encontra à disposição no 
Sintufrj a declaração para o imposto de renda de 2017 (ano-base 2016) do 
valor pago à Amil. A retirada pode ser feita na recepção da entidade ou no 
Setor de Convênios. O sindicalizado pode também acessar sua declaração 
pela página on line do Sintufrj.

no Centro de Referência de Mulheres da Maré 
Carminha Rosa (CRMM-CR) há alguns anos, 
e agora será realizada no CRM-SSA. Esses são 
projetos de extensão do Núcleo de Estudos de 
Políticas Públicas e Direitos Humanos (NEPP-
-DH), que realiza atendimento a mulheres em 
situação de violência.

O CRM-SSA fi ca na Praça Jorge Machado 
Moreira s/n, Cidade Universitária, Ilha do Fun-
dão. Telefones: 3938-0600/0623. E-mail: crms-
sa.ufrj@gmail.com. Facebook: @crmssa. 

JORNAL DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO DA UFRJ

Coordenação de Comunicação Sindical: Rafael Coletto Cardoso, Milton Sérgio Santos Madeira e Aluizio Nascimento / Conselho Editorial: Coordenação-Geral e 
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UFRJ

Expectativas para 2017 
são as piores possíveis

Um 2017 nada fácil aguarda 
a UFRJ a partir de agora. Esta foi 
a conclusão a que chegaram os 
conselheiros na primeira sessão do 
Conselho Universitário (Consuni) 
do ano, na quinta-feira, dia 9, de-
pois de ouvir atentamente os infor-
mes e a análise de conjuntura da 
Administração Central. 

A expectativa dos conselheiros é 
de um ano com muitas ameaças às 
universidades públicas por parte do 
governo golpista, ao serviço públi-
co, aos trabalhadores em geral e aos 
servidores em particular. 

E, em meio a esta sombria pre-
visão, assumiu a Pró-Reitoria de 
Pessoal – que há cerca de quase 
um ano estava sem comando direto 
– o técnico-administrativo Agnaldo 
Fernandes. Ex-dirigente do Sintu-
frj, o nome de Agnaldo foi aprovado 
por unanimidade no Consuni.

Dificuldades são as mesmas 
O tom da saudação do reitor 

Roberto Leher na abertura da ses-
são resumiu o clima que permeou 
os debates: ele previu um 2017 
complexo e que vai exigir energia 
e capacidade de intervenção na 
realidade. Na pauta estava prevista, 
além da discussão sobre conjuntu-
ra e perspectivas para 2017, a apro-
vação da indicação para o cargo de 
pró-reitor de Pessoal. 

De cara vieram à tona proble-
mas como a falta de condições para 
a retomada das aulas na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo – devi-
do ao incêndio no 8º andar da Rei-
toria, ocorrido em 2016, que ainda 
demanda obras importantes e repa-
ros no prédio – e a falta de espaço 
adequado no Hospital Universitário 
para as aulas práticas do curso de 
Fisioterapia. 

A isso se seguiu o relato do rei-
tor de que os esperados duodécimos 
(um doze avos do orçamento, parte 
dos recursos que a UFRJ espera rece-
ber todos os meses) estão reduzidos 
a um dezoito avos, o que significa 
30% a menos dos recursos federais 
mensais. “Não temos recursos mí-
nimos para nossas contas de capi-
tal”, revelou o reitor. 

Apoios
O representante técnico-admi-

nistrativo na bancada do Consuni, 
Esteban Crescente, reiterou solida-
riedade ao reitor por conta do ata-
que do Ministério Público Federal, 

que move ação contra ele e uma 
aluna da Faculdade de Engenha-
ria pela realização, nas escadarias 
do Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS), de ato em defesa da 
democracia, no dia 6 de abril de 
2016. “Até onde chegam as elites do 
país para garantir sua hegemonia 
sobre a classe política. O propósito é 
intimidar”, afirmou o conselheiro.  

A também conselheira técnica-
-administrativa Gerly Miceli lem-
brou que o congelamento de gastos 
por 20 anos em políticas públicas, 
como para a educação e a saúde, 
pode levar à morte por asfixia a 

universidade. “Vejo com tristeza 
que o povo não se mobiliza. Mas 
se o povo não acordar, daqui a 20 
anos a UFRJ pode não existir mais 
como universidade pública de qua-
lidade”, disse. 

Conselheiros louvaram a ini-
ciativa do reitor de pautar a discus-
são de conjuntura. E, nas sucessi-
vas manifestações, foi expressado o 
medo ao modelo que se materializa 
com o atual governo de fim da uni-
versidade pública. “Isso que está 
acontecendo na Uerj pode aconte-
cer com a gente em curto prazo”, 
disse Roberto Gambine, lembrando 

que o modelo de expansão e demo-
cratização adotado pela UFRJ não 
é expresso no Orçamento, que hoje 
é menor que o de 2013. “O cenário 
exige de nós grande capacidade de 
resposta”, concluiu, acrescentando 
que os retrocessos das políticas em 
curso que afetam os trabalhadores 
podem resultar na volta de um re-
gime anterior à CLT, e que é preciso 
que os movimentos sociais se aglu-
tinem numa pauta comum para 
enfrentar esses ataques.

Mobilização
O reitor anunciou que no dia 

20 de fevereiro reitores das uni-
versidades federais virão ao Rio de 
Janeiro para participar de um ato 
de desagravo à UFRJ. A atividade 
será realizada na Casa da Ciência 
a partir das 9h. A programação 
consta de debate pela manhã sobre 
autonomia universitária e à tarde 
discussão sobre a conjuntura no 
país. Às 17h, os reitores irão à Uerj, 
numa visita de apoio. 

No dia seguinte, 21, haverá 
reunião do pleno da Andifes, tam-
bém na Casa da Ciência, na UFRJ.

Fotos: Renan Silva

BANCADA dos representantes técnico-administrativos no Consuni

CONSUNI aprova, por unanimidade, indicação do reitor para a Pró-Reitoria de Pessoal

Continua na página 4
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UFRJ

Novo pró-reitor 
e velhas demandas

O Consuni também discutiu 
a situação dos hospitais. Sobre a 
decisão judicial anunciada nos 
estertores de 2016 de substituição 
dos extraquadro das unidades de 
saúde da universidade, Roberto 
Leher informou que está cum-
prindo a determinação judicial, e 
que a UFRJ está negociando com 
os ministérios da Educação e do 
Planejamento, com a Procurado-
ria e com o Tribunal de Contas da 
União como proceder. 

De acordo com a Justiça, a 
UFRJ terá que contratar pessoal 
concursado, em substituição aos 
extraquadro, para retomar os ser-
viços aos padrões de 2008. A partir 
dessa decisão, a Reitoria, segundo 
o reitor, constituiu um grupo de 
trabalho formado, inclusive, por 
pessoas com experiência em di-
mensionamento em hospitais fe-
derais no Rio de Janeiro. 

O grupo concluiu uma etapa 
do trabalho, e a Reitoria vai apre-
sentá-lo à Justiça. Leher explicou 

ainda que a UFRJ fez gestões junto 
ao MEC sobre o modelo de contra-
tação temporária, caso não haja 
vagas de concurso para suprir a 
exigência de cargos.

Enfim, 
um pró-reitor de Pessoal

O reitor relacionou inúmeros 
problemas que cercam a questão 
de pessoal na universidade – como 
a falta de concursos, a questão dos 
extraquadro, a enorme quantida-
de de servidores prestes a se apo-
sentar (diante de uma reforma 
da Previdência Social que ameaça 
direitos) e a atuação do Tribunal 
de Contas da União no que toca 
às ações judiciais – para dizer 
que, em meio a este quadro de 
dificuldades, apresentava o nome 
do técnico-administrativo Agnaldo 
Fernandes para assumir a Pró-
-Reitoria de Pessoal.

Trabalhador da UFRJ há 29 
anos, Agnaldo foi conselheiro 
universitário, superintendente do 

Centro de Ciências Jurídicas e Eco-
nômicas (CCJE) e da Pró-Reitoria 
de Pessoal, militante sindical e, 
nos últimos meses, chefe de ga-
binete. Segundo o reitor, ele tem 
experiência e ampla compreensão 
dos problemas, portanto, está apto 
a dar consequências aos desafios 
que virão pela frente.

Manifestações
Gerly Miceli e Esteban Cres-

cente se manifestaram favora-
velmente à escolha da Reitoria. A 
conselheira técnica-administra-
tiva saudou o novo pró-reitor e 
lembrou algumas questões impor-
tantes para a categoria que deve-
rão ser definidas pela PR-4, como 
a criação de um Conselho Admi-
nistrativo, uma política de pes- 
soal que englobe a qualidade da 
saúde dos servidores no ambiente 
de trabalho, a qualificação pro-
fissional e o dimensionamento da 
força de trabalho.

Esteban elogiou a escolha, 

afirmando: “É um nome que 
historicamente tem uma postura 
forte na luta sindical, e, a despei-
to de opiniões e posições políticas 
divergentes que possamos ter, é 
inquestionável a participação de 
Agnaldo nas lutas da categoria. 
Nós, enquanto Sintufrj, vamos 
lutar pela não retirada de direitos 
pelo TCU ou pelo governo golpis-
ta, e é importante que tenhamos 
na Pró-Reitoria de Pessoal uma 
contrapartida, alguém que possa 
ouvir a categoria”.

O pró-reitor de Planejamen-
to, Desenvolvimento e Finanças, 
Roberto Gambine, lembrou a tra-
jetória de Agnaldo no movimento 
de resistência e luta da categoria 
contra o neoliberalismo. Também 
ressaltou sua carreira na UFRJ. 
(Ele) “É forjado nas dificuldades 
da luta sindical com o conheci-
mento profundo do dia a dia da 
universidade”. 

“Uma pessoa resolutiva, dinâ-
mica, com mérito em suas ações, 

e alguém que, neste momento de 
grande apreensão para o serviço 
público, tem experiência para 
enfrentar de forma corajosa o por-
vir”, resumiram alguns conselhei-
ros docentes.

O reitor pôs em votação, e o 
colegiado aprovou, por unanimi-
dade, o nome escolhido para a PR-
4. Em resposta, Agnaldo afirmou: 
“Agradeço ao Conselho Universi-
tário da UFRJ, ao magnífico reitor 
e à equipe da Reitoria a confiança. 
Oxalá eu esteja à altura da tarefa”. 

A partir de agora a chefia de 
gabinete do reitor será ocupada 
pela servidora Eliane Rocha.

Moção de pesar
O Consuni aprovou moção de 

pesar pelo falecimento de Salete 
Maccalóz, professora da Faculdade 
Nacional de Direito há mais de 13 
anos e integrante da Magistratura 
Federal em Segunda Instância, e 
exemplo de luta e resistência e em 
defesa do estado democrático.

ROBERTO Gambini

AGNALDO Fernandes

ROBERTO Leher 

Fotos: Renan Silva
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Alguns motivos para lutarmos contra este golpe

A idade mínima para a aposen-tadoria será de 65 anos, tanto para homens como para mulheres. 

Com a nova regra, o tempo 

para ter direito à aposentadoria 

integral aumentará em quase 

20 anos.

Cada vez que o Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) apresentar dados de au-

mento de um ano na expectativa 

de sobrevida do brasileiro a partir 

dos 65 anos, a idade mínima para 

a aposentadoria subirá um ano.

Nas pensões por morte, o 

valor pago à viúva ou ao viúvo 

passará a ser de 50% do valor 

do benefício recebido pelo con-

tribuinte que morreu, com um 

adicional de 10% para cada 

dependente do casal.
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O prazo mínimo de contribui-

ção passará de 15 para 25 anos.

Para se aposentar integral-mente com a idade mínima de 65 anos, o trabalhador(a) terá que ter começado a trabalhar, formalmente, aos 16 anos.

A regra também valerá para o trabalhador rural, que nor-malmente tem jornadas mais extenuantes e pesadas de traba-lho que o trabalhador urbano.

O teto do INSS, que hoje é de R$ 5.531,31, será o limite para a contribuição de qualquer trabalhador. Na prática, os ser-vidores públicos que entrarem depois de 2013 já estarão nesta regra, e precisarão contribuir para um fundo complementar caso queiram receber mais na aposentadoria. 

O tempo de contribuição para 
a aposentadoria integral (100% 

do benefício de direito de cada 
trabalhador) será de 49 anos.

Já aqueles que ficaram lon-

gos períodos sem trabalho formal 

só poderão receber a aposentado-

ria integral se trabalharem até os 

80 anos de idade ou mais. 

Ao igualar o tempo de apo-

sentadoria para homens e mu-

lheres, a nova regra desconsidera 

a realidade das trabalhadoras 

brasileiras, que geralmente assu-

mem as tarefas de casa ainda na 

adolescência e acumulam duplas 

ou triplas jornadas de trabalho.

No entanto, pela nova regra, 

contribuir por 49 anos não ga-

rantirá o recebimento do teto, 

porque será feita uma média 

das contribuições, e pouca gente 

contribui pelo teto durante toda a 

sua vida de trabalho. A regra em 

vigor hoje retira da média 20% 

dos menores salários.   

Com Sindjus 
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REFORMA TRABALHISTA

re f o r m a  t r a b a l h i s t a 
anunciada pelo golpis-
ta Temer no dia 22 de 

dezembro (como sendo um 
“belíssimo presente de Natal”) e 
enviada ao Congresso Nacional 
no dia seguinte, sob o nº PL 
(Projeto de Lei) 6.787/2016, re-
trocede direitos consolidados na 
Constituição Federal de 1988. 
Exemplos: regulamentação da 
jornada de 12 horas diárias. 
Caso seja aprovada, negociações 
feitas pelas empresas também 
poderão prevalecer sobre o 
que diz a legislação em vários 
pontos.

Confiante na ação conjunta 
dos três poderes: Legislativo, 
Executivo e Judiciário, o gol-
pista não está nem aí para a 
sua baixa popularidade e para 
a falta de legitimidade do seu 
governo ao impor a retirada de 
direitos trabalhistas à popula-
ção. Da mesma forma age em 
relação à reforma da Previdên-
cia Social. 

Na quinta-feira, dia 9, o 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
anunciou que instalaria as co-
missões especiais das reformas 
trabalhista e da Previdência.  

O que muda nos 
direitos atuais
De acordo com os técnicos do 

Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap), 
toda a lógica da reforma tra-
balhista visa consolidar ainda 
mais a relação do trabalhador 
em função das necessidades das 
empresas, que ditam se preferem 
trabalhos temporários, exercí-
cio exaustivo de 12 horas de jor-
nada, banco de horas, jornadas 
menores submetidas a menores 
salários. A lógica passa longe de 
assegurar o trabalhador, que 
fica sujeito a flexibilização, 
falta de segurança, entre outras 
consequências. 

Com a reforma, ao con-
trário, vão valer medidas que 
podem aprofundar ainda mais 
a terceirização; a precarização 
do trabalho, com jornada de 
12 horas formalizada e a am-
pliação do contrato de trabalho 
temporário; perda de bases 
legais para os acordos com as 
categorias, prevalecendo os 
acordos com os sindicatos e 

A meta é precarizar as 
relações de trabalho

entidades dos trabalhadores em 
detrimento do previsto em lei e 
o estabelecimento de modelo de 
contrato de trabalho baseado na 
produtividade, em detrimento 
da jornada de trabalho.

Uma das principais mu-
danças diz respeito à jornada 
de trabalho. Com a proposta, o 
trabalho de 12 horas seguidas 
passa a ser regulamentado. 
São oito horas de trabalho, 
mais quatro horas extras. Na 
semana, o limite do número 
de horas também aumenta, 
para 48 horas, sendo 44 mais 
quatro extras. 

O t rabalho temporário , 
antes regulamentado em 90 
dias, passa a ser de 120 dias, 
podendo ser prorrogado. Com 
isso, pode aumentar o número 
de trabalhos precarizados, e 
alguns, que não eram consi-
derados temporários, passam a 
ser, flexibilizando as relações.

Já em relação aos acordos 
com empregadores, agora, o 
negociado passa a valer mais 
do que o legislado. Com a me-
dida, perde força o mínimo de 
base para uma perspectiva mais 
coletiva dos direitos e os acor-
dos fechados com as categorias 
passam a ter peso legal. Todo 
trabalhador sabe, principal-
mente os da iniciativa privada, 
como é difícil atuar numa 
campanha salarial, o quanto é 
forte o assédio nas empresas, a 
tentativa de flexibilizar direitos 
e não cumprir o mínimo asse-
gurado em lei. Se for aprovada 
a reforma do governo Temer, 
esses aspectos aparentes nas 
negociações predominarão. 

E não são poucos os pontos 
que passam a ficar submetidos 
ao bel-prazer dos patrões. Entre 
eles, parcelamento das férias 
em até três vezes; acordo de 
direito, ou não, à participação 
nos lucros e resultados; acordo 
sobre 220 horas de jornada 
por mês; regulamentação do 
banco de horas, que pode ser 
convertido em acréscimo, tendo 
como mínimo 50%, também sob 
discussão com o empregador;  
tempo de intervalo durante a 
jornada, tendo como base o 
mínimo de 30 minutos; tempo 
gasto de percurso até o trabalho 
e do trabalho para o local de 
residência; plano de cargos e 

salários; registro da jornada de 
trabalho; ingresso no seguro-
-desemprego e remuneração 
do trabalho remoto por produ-
tividade.

No Regime parcial, o prazo 
de 25 horas semanais passa a ser 
de 26 horas, com 6 horas extras 
ou 30 por semana sem horas 
extras. O pagamento das horas 
extras, caso não compensadas, 
será de 50% sobre o salário 
equivalente à hora. 

Programa 
Seguro-Emprego
Paralelo à reforma traba-

lhista, está o anúncio de uma 
medida provisória que será 
encaminhada ao Congresso 
Nacional para a implementação 
do chamado Programa Seguro-
-Emprego (PSE), que, assim 
como o Programa de Proteção 
ao Emprego (PPE) iniciado 
no governo Dilma Rousseff, 
em 2015, flexibiliza direitos 
com a redução da jornada com 
redução de salários. O projeto 
é uma tentativa de salvar as 
empresas da crise e de deixar 
o trabalhador à mercê de em-

preiteiras que, durante o período 
de crescimento econômico, 
garantiram lucros milionários 
no país.

 
Burguesia exige 
mudanças estruturais
A pressa do governo golpista 

em encaminhar, com pedido de 
urgência, a proposta da reforma 
trabalhista faz parte da tentativa 
de realizar, na imposição, mu-
danças estruturais nas condições 
de vida dos trabalhadores.

O pacote de arbitrariedades 
é extenso, vai desde a limitação 
de gastos em áreas fundamen-
tais por 20 anos, como saúde e 
educação, através da PEC 55, ou 
mesmo com o PL 257, a medidas 
de austeridade em nível estadual, 
além das reformas da Previdên-
cia, política e a trabalhista. Não 
são apenas mudanças pontuais. 
A proposta da burguesia para o 
Brasil é consolidar a posição de 
dependência, e para isso precisa 
jogar a conta da crise nas costas 
dos trabalhadores. Um dos pri-
meiros passos deste plano maca-
bro é aprofundar a precarização 
das relações de trabalho. 

Foto: Internet

A
“A PEC 287/2016 tem sido 

apresentada pelo governo 
sob discurso de catástrofe 
financeira e “déficit”, que 
não existem, evidenciando-se 
grave descumprimento aos ar-
tigos 194 e 195 da Constituição 
Federal, que insere a Previdên-
cia no sistema de Seguridade 
Social, juntamente com as 
áreas da Saúde e Assistência 
Social, sistema que tem sido, 
ao longo dos anos, altamente 
superavitário em dezenas de 
bilhões de reais.

O superávit da Seguridade 
Social tem sido tão elevado que 
anualmente são desvinculados 
recursos por meio do mecanis-
mo da DRU (Desvinculação de 
Receitas da União), majorada 
para 30% em 2016. Tais recur-
sos são retirados da Seguridade 
Social e destinados para outros 
fins, especialmente para o 
pagamento de juros da dívida 
pública, que nunca foi auditada, 
como manda a Constituição.

Diante disso, antes de pres-
sionar pela aprovação da PEC 
287/2016, utilizando-se de one-
rosa campanha de mídia para 
levar informações questionáveis 
à população, exigimos que o 
Governo Federal divulgue com 
ampla transparência as receitas 
da Seguridade Social, computan-
do todas as fontes de financia-
mento previstas no artigo 195 da 
Constituição Federal, mostrando 
ainda o impacto anual da DRU, 
as renúncias fiscais que têm 
sido concedidas, a desoneração 
da folha de salários e os créditos 
tributários previdenciários que 
não estão sendo cobrados.

A proposta de reforma apre-
sentada pelo governo desfigura 
o sistema da previdência social 
conquistado ao longo dos anos e 
dificulta o acesso a aposentado-
ria e demais benefícios à popu-
lação brasileira que contribuiu 
durante toda a sua vida.

Exigimos a suspensão da 
tramitação da PEC 287/2016 
no Congresso Nacional até que 
se discuta democraticamente 
com a sociedade, de forma 
ampla, mediante a realização 
de audiências públicas que 
possibilitem a análise de estudos 
econômicos, atuariais e demo-
gráficos completos, a fim de que 
se dê a devida transparência aos 
dados da Seguridade Social.”

Posição da OAB 
e de dezenas 
de outras 
entidades da 
sociedade civil
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CEDAE

O governo golpista de Michel 
Temer decidiu que vai iniciar sua 
onda privatista pela Companhia Es-
tadual de Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro (Cedae). Por isso a venda da 
Cedae faz parte das condicionantes 
do governo federal para renegociar 
a dívida do estado e ajudá-lo finan-
ceiramente. E o governador Pezão 
não fez cerimônia: mandou pron-
tamente a proposta para apreciação 
na Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj). Para barrar o ataque 
da privatização, os trabalhadores 
da Cedae iniciaram uma greve 
de três dias, de 7 a 9 de fevereiro, 
e organizaram manifestações em 
frente à Alerj. 

A categoria está com disposição 
de luta, e tem se destacado com 
um forte e combativo bloco contra 
o pacote de medidas anticrise de 

Trabalhadores resistem com luta à venda da empresa
Temer e Pezão fazem negociata com o bem mais precioso do ser humano: a água

Privatizações são fiasco no Brasil e no mundo 

Pezão. Os enfrentamentos com 
a polícia nas manifestações, du-
ramente reprimidas em frente à 
Alerj, como a do dia 1º de fevereiro, 
são constantes. Agora, a principal 
luta dos trabalhadores cedaianos 
é impedir que a água do estado 
do Rio de Janeiro seja privatiza-
da. O Movimento Unificado dos 
Servidores Públicos Estaduais 
(Muspe) também está atuando 
para impedir a venda da Cedae 
e para barrar as outras propostas 
do pacotão do governador. Uma 
delas é o aumento da alíquota 
previdenciária de 11% para 14% e 
uma taxa extra de 8%. 

Resistência firme 
O governo do estado tem pressa 

na empreitada da Cedae, e fez uma 
jogada para matar dois coelhos de 

uma vez: enviou à Alerj um único 
projeto de lei propondo tanto a 
venda da Cedae quanto a autoriza-
ção para obter R$ 3,5 bilhões para 
pagar os atrasados aos servidores. 
A garantia do empréstimo seria as 
ações da companhia. As manifes-
tações em frente à Alerj contra as 
medidas de Pezão, e agora também 
contra a privatização da Cedae, 
seguem firmes. 

Na quinta-feira, dia 9, a Alerj 
realizou sessão extraordinária, a 
partir das 19h, para tratar de vetos 
dos deputados a projetos enviados 
pelo governador. Porque só com o 
destravamento da pauta a discus-
são do projeto de lei que autoriza a 
venda da Cedae e o do piso salarial 
dos servidores poderia ir a plenário. 
A previsão era a de que a discussão 
entraria noite adentro. 

Pezão não terá vida fácil para 
privatizar a Cedae. Além da mobili-
zação contrária, a Advocacia-Geral 
da União (AGU) deu parecer contra 
a antecipação do acordo com o go-
verno federal em ação que corre no 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
e teve o aval do Banco do Brasil e 
da Caixa Econômica, que conce-
deriam o empréstimo ao estado.

Água: pouca e mais cara
O Sintsama-RJ, sindicato da 

categoria, denuncia que a abertura 
de capital e a privatização da Cedae 
deixarão milhares de pessoas sem 
acesso à água no Rio de Janeiro. 
“Mais de 2 milhões de pessoas que 
moram em comunidades carentes 
e parte da Baixada Fluminense 
recebem água da Cedae como 
ganho social. Com a privatização, 

ficarão sem água, já que a empresa 
privada vai cortar o fornecimento”, 
diz em manifesto o sindicato.

O aumento da tarifa será 
imediato. Segundo o Sintsama-RJ, 
hoje a Cedae vende mil litros de 
água a um custo em torno de R$ 
1,60, e no mercado 1 litro de água 
sai em média R$ 2,00. Com a aber-
tura de capital ou privatização, esse 
custo poderá ser multiplicado até 
20 vezes.

“A empresa privada não investe 
o suficiente e adota política de ex-
clusão de populações mais pobres, 
impondo tarifas mais altas. Além 
disso, não atingem as metas dos 
contratos”, afirmou o relator espe-
cial sobre saneamento das Nações 
Unidas, Leo Heller, em avaliação 
sobre a privatização na área de 
saneamento básico no mundo.

9 DE FEVEREIRO: Batalhão de Choque da Polícia Militar invade a manifestação pacífica dos servidores, a maioria da Cedae, atirando bombas de efeito 
moral, balas de borracha e baixando o cacetete nos manifestantes. Nesse dia, a Alerj iniciaria o processo de privatização da água do estado

Pezão e Dornelles são cassados

Historicamente as privatizações no Brasil não deram 
certo. Nos anos 90 foram privatizadas as empresas de 
telecomunicações, as quais, hoje, comprovadamente 
oferecem um péssimo serviço à população, sendo as 
campeãs de reclamações, e cujas tarifas estão entre as 
maiores do mundo.

Em relação ao saneamento, há um movimento em 
grandes cidades do mundo pela reestatização de serviços. 

Os motivos são, principalmente, não cumprimento de metas 
de investimento, péssimos serviços prestados e cobrança de 
tarifas abusivas. Berlim, Paris, Budapeste e Buenos Aires 
são exemplos de cidades importantes do mudo que afas-
taram as empresas privadas que operavam seus sistemas 
pelos mesmos motivos que o governo brasileiro alega para 
privatizar a Cedae: má qualidade dos serviços e baixo índice 
de investimento.

Estudo elaborado pela Unidade Internacional de Pesquisa 
de Serviços Públicos (PSIRU), pelo Instituto Transnacional 
(TNI) e pelo Observatório Multinacional, publicado em 2014, 
informa que ocorreram 180 casos de reestatização no mundo 
nos últimos 15 anos. Os principais motivos foram: promessas 
falsas das empresas privadas; tarifas altas; priorização do 
lucro em detrimento do atendimento às comunidades; pouca 
transparência e dificuldade de monitoramento.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro 
cassou, na sessão de quarta-feira, dia 8, os mandatos do 
governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) e do vice-gover-
nador, Francisco Dornelles, por abuso de poder econômico 
e político, tornando-os inelegíveis por oito anos.

O TRE apontou que “o Governo do Estado concedeu 
benefícios financeiros a empresas como contrapartida a 

posteriores doações para a campanha do então candidato 
e de seu vice”. A Corte determinou, ainda, que sejam rea-
lizadas eleições diretas para a escolha dos representantes 
do Poder Executivo estadual.

Pezão e Dornelles informaram que vão recorrer ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assim que for publicada 
a decisão – eles têm três dias para entrar com o recurso. 

Segundo as assessorias de imprensa do TRE e do governo 
do estado, até que o recurso seja julgado em Brasília, Pezão 
e Dornelles podem permanecer no cargo.

Semanas antes, o Movimento Unificado dos Servidores 
Públicos Estaduais (Muspe) protocolou na Alerj pedido de 
impeachment do governador por improbidade adminis-
trativa.  

Fotos: Mídia Ninja

 

         



ÚLTIMA PÁGINA

O primeiro jogo amistoso do 
Torneio Integrado de Futebol, 
disputado no dia 4 de fevereiro 
entre as equipes do Sintufrj e do 
Sintufejuf, terminou com o empate 
de 1 a 1.

As equipes se enfrentaram na 
sede campestre do Sintufejuf, em 
Juiz de Fora. De acordo com o 
coordenador sindical Luciano Nas-
cimento, outros jogos amistosos 
serão organizados para preparar 
o time do Sintufrj para a Copa Fa-
subra, ainda sem previsão de data.

Saúde na Medida Certa beneficiará 60 servidores
No dia 9 de fevereiro foi reali-

zado, no Espaço Cultural, a 
reunião de ambientação do 

Projeto Saúde na Medida Certa 2017, 
quando os participantes tomaram 
conhecimento da proposta e de todas 
as etapas que deverão cumprir. O 
projeto está na sua 5ª edição e é uma 
parceria bem-sucedida do Espaço 
Saúde Sintufrj com o Instituto de 
Nutrição Josué de Castro (INJC).

O Saúde na Medida Certa ofe-
rece um programa de orientação 
alimentar e de prática de atividades 
físicas para melhorar a qualidade 
de vida dos servidores da UFRJ. 
Realizado tradicionalmente em 
dois semestres, este ano o projeto 
terá duração de nove meses e 
contará com a participação de 60 
pessoas. As atividades começam na 
segunda semana de março. Serão 
realizados desafios de culinária e 
desafios físicos, com caminhadas 
e corridas. As avaliações serão 
feitas no início, no meio e no fim 
da programação. 

Calendário
Agora, no mês de fevereiro, 

serão realizados os exames 

médicos no Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), por conta do apoio da 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4). 
Os participantes são submetidos 
a testes de esforço físico, avalia-
ção antropométrica, composição 
corporal, exames laboratoriais 
e de consumo alimentar. O 
acompanhamento nutricional é 
realizado por meio de consultas 
individuais e atividades coleti-
vas, como oficinas de culinária 
e rodas de conversas. Os exer-
cícios físicos são praticados no 
Espaço Saúde no mínimo três 
vezes por semana, e de acordo 
com a necessidade individual da 
cada pessoa, sob a orientação da 
equipe de profissionais

A equipe do projeto Saúde 
na Medida Certa é composta 
pelas professoras do INJC Eliane 
Fialho e Ana Luísa Kremer, pelas 
nutricionistas do Laboratório de 
Avaliação Nutricional (Lanutri) 
Maisa Martins, Marcelly Cunha 
e Vanessa Kaippert e pelos edu-
cadores físicos do Espaço Saúde 
Sintufrj, que é coordenado pela 
professora Carla Nascimento.

EQUIPE do projeto e o coordenador sindical Jorge Pierre expõem o programa aos participantes 
inscritos, que, em seguida, posam para o repórter fotográfico do Jornal do Sintufrj  

TIME do Sintufrj EQUIPE do Sintufejuf CHURRASCO de confraternização não podia faltar

NA bola dividida...

Fotos: Renan Silva

Fotos: Renan Silva

Amistosos preparam para a Copa Fasubra
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