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Categoria põe o bloco na rua 
. Pela garantia das ações judiciais 
. Contra as reformas da Previdência e 
trabalhista

Confira a agenda sindical na 
Página 5

Direito conquistado 
não se perde! Páginas 4 e 528,86%

Dois dias de mobilização e luta:
Segunda-feira, 20 – Ato na Casa da Ciência durante reunião 
da Andifes. 
Saída de ônibus do Sindicato, às 8h.
Terça-feira, 21 – Assembleia, às 10h, no CT, e, às 15h, Grito 
de Carnaval.
Concentração nas escadarias do bloco L do CCS.  

Assista, no site do Sintufrj, ao vídeo com as explicações sobre os 28,86% do assessor jurídico André Viz. 
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DOIS PONTOS

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.

Solidariedade à Uerj
O ato-show “Viva Uerj”, rea-

lizado na terça-feira, dia 14, na 
concha acústica da universidade, 
reuniu, em torno da comunidade 
universitária que sofre com o pro-
cesso de precarização da instituição 
pelo governador Pezão, represen-
tantes sindicais de várias categorias, 
de movimentos sociais e estudantis, 
além de dezenas de artistas que já 
haviam se comprometido em parti-
cipar do evento político-cultural. O 
Sintufrj foi representado pelo coor-
denador-geral da entidade Francis-
co de Assis.

Bloco Fora Temer! vai sacudir a Cinelândia

Na abertura do carnaval cario-
ca, na sexta-feira, dia 24, o Centro 
do Rio de Janeiro vai se transformar 
num mar de gente fantasiada e bem 
animada para o bloco de sujo, alegre 
e irreverente, contra o golpe na de-
mocracia de 2016, e o atual governo 
entreguista, que quer retirar direitos 
do povo brasileiro com retrocessos tra-
balhistas e previdenciários: é o Bloco 
Popular Fora Temer! 

Foto: Divulgação

A concentração será às 17h, na 
Cinelândia. Com muita música, suor e 
cerveja, a mobilização vai contar com 
a participação de inúmeros blocos; par-
tidos progressistas; coletivos culturais; 
movimentos de mulheres, negros e 
LGBTs; movimentos sociais e sindica-
tos, e todos aqueles que lutam na defesa 
de direitos garantidos pela Constituição 
de 1988. 

Já estão confirmados os blocos: 

Boêmios da Lapa; Bloco dos Bancários-
-RJ; Meu bem, Volto já; Truque do De-
sejo, entre outros, além de movimentos 
como o Volta Dilma, Reage Artista e 
OcupaCarnaval! 

Com muita criatividade o bloco 
apresentará, por exemplo, a “primeira 
dama da folia”: bela, desbocada e do 
bar, e um aposentado da Era Temer. 

O Sintufrj estará presente nesta fo-
lia. Participe, companheiros! 

Informe jurídico
Comunicamos às pessoas abaixo relacionadas que o alvará para 

pagamento do precatório (RT 2088 / 1989 – 17ª Vara de Trabalho) já 
foi liberado pela Vara de Trabalho. Solicitamos que entrem em contato 
urgente com o escritório do advogado Hermann Assis Baeta pelo telefone 
(21) 2220-0875 para tratar sobre o recebimento dos valores devidos.

Paulo Cesar Maia, Angela Ana Rosa de Sá, Antônia de Jesus Costa, Ar-
lete dos Santos, Diana Pacheco Marinho, Geraldo da Costa França, Jorge 
Montessi, Irany Sá da Silva, Iracy Ramos, Carlos Joaquim da Silva Go-
mide, Lya de Araújo Pinho, Maria de Lourdes Paes Reis, Nely dos Santos 
Pereira, Pedro Ferreira Pompeu, Raymundo Pereira Cavalcante, Cidnei 
Vieira de Souza, Teresa Cristina Melo Sampaio, Therezinha de Jesus T. de 
Farias, Vera Lúcia Trigueiro da Costa e Vicente de Paula Nóbrega da Silva. 

 “Em defesa da garantia dos 
direitos humanos das mulheres”

O Centro de Referência para Mulheres Suely Souza de Almeida e o Cen-
tro de Referência das Mulheres da Maré Carminha Rosa realizam, no dia 21 
de março, o seminário “Em defesa da garantia dos direitos das mulheres” 
para celebrar o 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. 

A atividade será realizada no auditório do Instituto de Estudos em Saúde 
Coletiva (Iesc), na Avenida Horácio Macedo, s/n, na Cidade Universitária, às 9h. Governo golpista

Vem, vem companheiro
Vem, vem acordar
Segurar os teus direitos
Que o governo golpista
Só quer barganhar

Só depois dos 50 anos
Você vai se aposentar
Com a reforma da previdência
Mais 20 anos tu vais trabalhar

Bala perdida, é sempre acidental
Quando a couraça chega
Não reconhece o valor legal
E o trabalhador não tem mais opção
É se aposentar e dormir no chão

Justina Gomes da Silva

Marchinhas de carnaval para sacudir o bloco do Sintufrj
Vamos pra rua!

Pra seu governo
Agora vamos reagir
Nossa carreira
Você não quer discutir
Não adianta você 
nos ameaçar 

Vamos pras ruas
O Brasil vai parar (bis)

Queremos racionalização
Reposição aposentados
vem cobrar
Ebserh aqui,
Não quero, não...!

Vamos pras ruas
O Brasil irá parar!

(pra seu governo...)
Exigimos negociação
Reajuste e condições
pra trabalhar
Valorização do professor
Condições para o aluno
estudar (pra seu governo...)
 

Orlandinho da 
Conceição
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PREVIDÊNCIA & TRABALHISTA

Governo quer aprovar reforma em março
Deputados que fazem oposição ao governo entraram com ação para suspender a tramitação

O governo pretende aprovar 
a proposta de reforma da Pre-
vidência (PEC 287/2016) já 
em março. E corre para isso, 
valendo-se de um processo que 
propaga como democrático. A 
Comissão Especial da Reforma 
da Câmara dos Deputados, res-
ponsável pela análise da PEC, 
quer realizar um seminário 
internacional para comparar 
o sistema brasileiro com o de 
outros países, assim como nove 
audiências públicas. O relator 
da PEC, deputado Arthur Maia 
(PPS-BA), por sua vez, infor-
mou que deve apresentar seu 
relatório no dia 16 de março, 
mas disse que talvez seja pre-
ciso reservar mais tempo para 
discutir seu parecer.

A resistência à reforma está 
sendo travada pela sociedade – 
trabalhadores, centrais sindicais 
e organizações da sociedade civil 
– e também pela oposição, pois a 

Reforma 
trabalhista: 
parecer em maio

O relator do Projeto de Lei da Reforma Trabalhista (PL 6787/16), de-
putado Rogério Marinho (PSDB-RN), anunciou, na comissão especial 
que discute o projeto na Câmara, que seu parecer será apresentado até o 
dia 4 de maio. Ele apresentou o cronograma de trabalho, em que sugere 
11 audiências públicas. 

A primeira ocorreu no dia 16 de fevereiro, para ouvir o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), Ives Gandra Filho. Os deputados da oposição criticaram o 
item do texto que determina a prevalência dos acordos fi rmados coletiva-
mente sobre o que diz a legislação. Já os apoiadores do governo rebateram 
que a reforma é necessária para agilizar as negociações trabalhistas e 
diminuir o peso da burocracia no setor.

Ao longo dos trabalhos, serão ouvidos representantes de entidades 
sindicais, de associações de classe e do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), entre outros.

reforma vai piorar a situação de 
trabalhadores ativos e aposenta-
dos. Um grupo de 28 deputados 
de quatro partidos (PT, PSOL, 
PTB e PMB) ajuizou mandado 
de segurança no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para suspen-
der, liminarmente, a tramitação 
da reforma na Câmara. Para os 
parlamentares da oposição, a 
tramitação da PEC viola disposi-
tivos constitucionais, legais e até 
regimentais. 

A alegação é que a PEC foi 
enviada à Câmara sem um estu-
do atuarial prévio comprovando 
o défi cit sustentado pelo governo 
golpista de Temer, como deter-
mina a Constituição. Esses par-
lamentares também afi rmam 
que não houve discussão do tex-
to com o Conselho Nacional de 
Previdência Social (CNPS), uma 
exigência da Lei 8.213/91, que 
trata dos planos de benefícios 
previdenciários.

Andamento
Na manhã do dia 16 de fevereiro, 

a Comissão Especial discutiu o plano 
de trabalho, no qual foram instituí-
das as audiências públicas e, à tarde, 
debatidas as mudanças propostas nas 
regras de concessão de aposentadorias 
e pensões dos servidores públicos. Os 
temas das nove audiências públicas 
serão:
• Discussão do regime de previdência 
dos servidores;
• Arrecadação, isenções e cobrança da 
dívida previdenciária;
• Discussão do Regime Geral de Pre-
vidência Social;
• Discussão do equilíbrio finan-
ceiro da Previdência (mudanças 
demográficas e mercado de tra-
balho);
• Benefício de prestação continuada;
• Trabalhador rural;
• Situação dos policiais e dos 
professores;
• Seguridade Social e a condição da 
mulher.

DIREITOS

Sintufrj cria setor 
jurídico contra 
tentativa de cortes 
nas aposentadorias 
pelo TCU

De acordo com a Pró-Reitoria de Pes-
soal, como o Tribunal do Contas da União 
(TCU) é o responsável pelas auditagens 
dos pedidos de aposentadoria, não estão 
sendo homologados os processos enviados 
pela UFRJ sob alegação de que os índices 
de ações judiciais, como 28,86%, 26% e 
3,17%, não são devidos aos trabalhadores. 
Os pedidos de aposentadoria são retorna-
dos à universidade para que ela retire dos 
documentos essas rubricas. 

Nestes casos, a Pró-Reitoria de Pes-
soal notifi ca o servidor e abre o período 
para a sua defesa. Quando isso ocorrer, a 
orientação é para que o trabalhador ou 
trabalhadora procure suas entidades re-
presentativas: Sintufrj ou Adufrj.

Esclarecimentos sobre essa questão 
foram feitos em várias assembleias da ca-
tegoria, mas, diante da demanda, o Sin-
dicato decidiu criar um setor especial no 
Departamento Jurídico (até esgotar no 
âmbito administrativo) para auxiliar os 
sindicalizados no seu processo de defesa. 

O setor informa que não tem ocor-
rido nenhum corte dos índices judiciais 
das pessoas, que o Sintufrj está dando 
suporte. Na avaliação da direção sindical, 
“a estratégia adotada pela assessoria jurí-
dica tem sido positiva”. 

8 de Março: Dia Internacional da Mulher

A data será comemorada pelo Sintufrj na terça-feira, dia 14 de mar-
ço, com programação política e lúdica, no Espaço Cultural da entidade, 
na Cidade Universitária.  

Programação:
 9h – Abertura e café da manhã.
 10h30 às 12h – Exibição do documentário “On hershoulders”  

produzido pela ONU Mulheres da Austrália para comemoração do 8 
de Março. Em tradução livre, “Nos Ombros Dela” mostra a história 
do Dia Internacional da Mulher, o processo de conquista de direitos 

Foto: Renan Silva

das mulheres e abre a discussão sobre o que mais pode ser feito para 
alcançarmos a equidade de gênero. Logo após, debate com a parti-
cipação do Sintufrj, Adufrj, DCE Mário Prata, Attufrj, Movimento de 
Mulheres Olga Benário e Centro de Referências de Mulheres da Maré 
Carminha Rosa (UFRJ). 

 12h às 13h – Almoço.
 13h às 15h30 – Ofi cinas livres de turbantes, patchwork, pintura e 

beleza. 
 15h30 às 16h – Encerramento com aulão de dança ministrada 

pelos professores do Espaço Saúde Sintufrj. 

REUNIÃO do GT-Mulheres do Sintufrj para organização da agenda do 8 de Março
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Cerca de oito mil trabalhado-
res da UFRJ, técnicos-admi-
nistrativos em educação e 

professores, ativos e aposentados 
que integram a ação vitoriosa do 
Sintufrj – transitada em julgado, 
ou seja, não cabe mais recursos 
– foram surpreendidos com a 
informação de retirada dos 28,86% 
de seus contracheques no dia 9 de 
fevereiro. 

Desde que o Sintufrj conquistou 
esse reajuste, em 1993 – que o go-
verno havia concedido somente aos 
militares –, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) nunca desistiu 
de cassá-lo dos contracheques dos 
trabalhadores da universidade. Mas 
até o momento as ações políticas e 
jurídicas empreendidas pelo Sindi-
cato, junto com a Reitoria da UFRJ, 
têm dado certo.   

Histórico
No dia 10 de fevereiro, a 

28,86%

Reitoria informou oficialmente 
à direção sindical que havia rece-
bido ofício (com data de emissão 
de 24 de janeiro) do Ministério 
do Planejamento comunicando 
o corte da “correção salarial” 
dos 28,86%, que há 21 anos foi 
incorporado aos salários dos 
servidores filiados ao Sintufrj. 
O corte podia ser visto na prévia 
do contracheque no Sistema 
Integrado de Administração de 
Recursos Humanos (Siape).

A incorporação do reajuste 
foi fruto de ação do Sintufrj, que 
reivindicou a isonomia salarial 
com os militares, a única cate-
goria agraciada com este reajuste 
em 1993. Quem governava o país 
na época era Itamar Franco, ex-
-vice de Collor de Mello. 

  
Providências
A primeira providência do 

Sintufrj foi acionar a assesso-

ria jurídica, que no dia 10 de 
fevereiro ajuizou ação contra a 
medida. Paralelamente a isso, 
a direção tratou de repassar a 
informação aos trabalhadores, 
através do site e de um boletim, 
e de convocar uma assembleia 
para o dia 14 de fevereiro, no 
auditório do CT, onde o advo-
gado da entidade e a Reitoria 
expuseram toda a situação e 
esclareceram dúvidas. 

Segundo a Reitoria, a deci-
são, unilateral e sem comuni-
cação prévia, afeta oito mil ser-
vidores: cerca de 6.500 técnicos-
-administrativos, metade ativos 
e metade aposentados, e 1.500 
docentes, 969 aposentados e 611 
ativos. Isso já no pagamento de 
fevereiro (que sai em março). 
O Planejamento justifica que 
a decisão está amparada em 
manifestações da Procuradoria 
Regional Federal da 2ª Região.

Com o objetivo de melhor 
esclarecer os trabalhadores 
sobre o que estava ocorrendo 
com os 28,86%, além do assessor 
jurídico da entidade André Viz, 
participaram da assembleia 
na terça-feira, dia 14, no CT, o 
pró-reitor de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, e o pró-reitor da 
Patrimônio, Desenvolvimento 
e Finanças, Roberto Gambine.

O advogado fez um histórico 
da conquista: “Uma conquista 
de mais de 20 anos de luta, 
desde que o governo concedeu 
apenas aos militares, em 1993, 
o reajuste de 28,86%. Isso gerou 
ações na Justiça. Em fevereiro 
de 1997, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) entendeu que 
realmente houve quebra de 
isonomia e estendeu o reajuste 
aos servidores do Executivo”. 

Ele relembrou as muitas idas 
e vindas da ação na Justiça, até 
que em março de 1997 o reajuste 
foi pago. Porém, somente na-
quele mês e no seguinte, abril, 
porque o governo FHC protelou 
a continuidade do pagamento 
com várias manobras judiciais 
e políticas. Até que em dezembro 
de 2002 finalmente os 28,86% 
foram para a folha, e a partir 
daí a luta foi direcionada ao 
pagamento dos atrasados (desde 
1993).

Em 2004, houve uma tenta-
tiva de corte do reajuste nos con-
tracheques, mas a Procuradoria 
da UFRJ ratificou a eficácia da 

Assembleia indica mobilização
decisão do STF. “Mas o governo 
não desiste, e agora chega o 
ofício enviado pelo Ministério 
do Planejamento à UFRJ”, disse 
André Viz. 

Medida jurídica 
De acordo com o advogado, 

quando há suspeita de algo ir-
regular no contracheque (o que 
não é o caso), primeiro deve-se 
notificar o servidor para que 
ele apresente sua defesa. O que 
não aconteceu: o Ministério do 
Planejamento cortou o direito, 
e somente na última linha do 
texto do comunicado enviado à 
Reitoria diz que o servidor pode 
se defender.

“Medidas cabíveis já estão 
sendo adotadas desde quinta-
-feira (dia 9/2) para obter a re-
versão dessa situação e garantir 
a ordem constitucional, que é 
o direito de defesa”, informou 
o assessor, acrescentando: “O 
que está ameaçado é a garantia 
do devido processo legal e a 
ampla defesa e contraditório. 
É uma ilegalidade, uma ar-
bitrariedade. Entendo que a 
Constituição foi violada e que é 
necessária uma medida urgente 
e imediata”. 

Segundo o advogado,  a 
medida para reverter a decisão 
é chamada tutela (medida que 
terá efeito de liminar). A finali-
dade é a garantia constitucional 
do devido processo legal e que 
a rubrica continue na folha 

de pagamento. “A decisão vai 
fazer 20 anos. As pessoas estão 
recebendo há 14 anos. É justo 
que, sem direito de defesa, deem 
um delete e cortem (a rubrica)? 
A meu ver, não”, concluiu An-
dré Viz.

Solidariedade 
O pró-reitor de Pessoal, Ag-

naldo Fernandes, explicou que 
tão logo soube do corte avisou o 
Sindicato. Disse que o reitor Ro-
berto Leher, que considerou grave 
a atitude do Ministério do Plane-
jamento, estava tentando contato 
com o ministro Dyogo de Oliveira 
para que este sustasse a decisão. 
Porém, que até aquele momento 
não havia resposta. 

Agnaldo destacou que não 
houve nenhuma atitude da Ad-
ministração Central de suspensão 
do pagamento dos 28,86%, que foi 
“um ato unilateral do Planeja-
mento, que tem controle da folha 
no Siape”. Ele prometeu resistên-
cia: “Vamos seguir na batalha para 
que o Ministério do Planejamento 
suspenda esse ato, até porque não 
deu direito ao contraditório”.  

Roberto Gambine apontou 
para o grau de gravidade da 
decisão, avaliando que a defesa 
dessa questão representa a defesa 
da própria universidade, sendo 
importante impedir a aplicação 
da prática extremamente danosa 
de uma intervenção direta na 
administração. “O que estiver 

ao alcance da Reitora nós vamos 
fazer”, garantiu.

Sintufrj: ação em 
todas as frentes
Para a direção do Sintufrj, o 

que está ocorrendo é resultado 
do golpe político na democracia 
brasileira para pôr no poder uma 
casta que atuaria contra os direitos 
e interesses do povo. Por essa razão 
Michel Temer, ao assumiu a presi-
dência da República, com o apoio 
dos fisiologistas no Congresso Na-
cional e de parte do Judiciário, vai 
impondo medidas, tais como: con-
gelamento de gastos em educação 
e saúde, reforma da Previdência, 
reforma trabalhista e, agora, corte 
de conquistas judiciais. 

MARIA Passerone (coordenadora de Aposentados e Pensionistas), Agnaldo Fernandes, Franscisco de Assis, Roberto Gambine e Marli Rodrigues (coordenadora de Políticas Sociais)

FRANCISCO de Assis ANDRÉ Viz

Transitado em julgado é direito conquistado
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28,86%

De 15 a 17/2: 
A direção sindical rea-

lizará reuniões nas bases e 
visitas a setores de trabalho 
para esclarecer as dúvidas dos 
trabalhadores e prepará-los 
para o enfrentamento.

20/2: 
Realização de manifesta-

ção em defesa da autonomia 
universitária – que garante 
a manutenção de direitos, 
como os 28,86% –, durante a 
reunião da Andifes, na Casa 
da Ciência, às 9h, com entrega 
de ofício do Sintufrj à direção 
da associação. O Sintufrj 
providenciará um ônibus, 
que sairá da frente da sede do 
Sintufrj, no Fundão, às 8h. 
Entre em contato pelo e-mail 
secretaria@sintufrj.org.br.

21/2: 
Assembleia no Fundão, 

às 10h, no Centro de Tec-
nologia. 

Às 15h, Grito de Car-
naval contra a Reforma da 
Previdência e em Defesa dos 
Ganhos Judiciais. Inscreva-se 
pelo site http://sintufrj.org.
br/cpd/carnaval/.  

Opiniões
A maioria dos presentes à 
assembleia que falaram 
ao microfone defendeu a 
posição de que é urgente, 
paralelamente às medidas 
da assessoria jurídica, 
desencadear ações políticas. 
“Foi para debater as 
estratégias jurídicas e de 
mobilização e luta que esta 
assembleia foi convocada 
com urgência”, explicou 
o coordenador-geral do 
Sintufrj Francisco de Assis. 

“Em paralelo à ação jurídica, é im-
portante a ação política. Que a diretoria 
sindical e base se somem em forte pres-
são para garantir que não haja perda de 
direitos”, complementou Neuza Luzia.

“Acho que temos que fazer a luta neste momento junto com 
as medidas judiciais”, reafirmou a proposta a coordenadora de 
Políticas Sociais do Sintufrj, Marli Rodrigues. 

 “Justiça não é terreno da classe, é espaço da burguesia. Tudo 
que conquistamos foi com luta”, alertou Valdenise Ribeiro.

“É absurdo e anti-humano o que estão fazendo com os servidores. 
Querem matar a gente. E se a gente não estiver unido e com disposição, 
não conseguiremos vencer”, disse Esteban Crescente, do Departamento 
de Juventude do Sintufrj. 

“Vamos lutar na unidade. Somos a 
maior universidade do país, e o governo 
vem cutucar primeiro aqui. Se os 28,86% 
caírem, o governo vai passar o cerol em todas 
as outras universidades”, previu Boaventura 
Souza Pinto.

“Temos um golpe em andamento. Um ataque ao Estado brasileiro e aos trabalhadores. Estão tentando 
fazer o trabalho que o Collor e o FHC e o neoliberalismo não fizeram”, disse Lúcia Reis, que também defendeu 
a necessidade de se combater o golpe que foi dado na democracia do país. 

Agenda 
de lutas

Fotos: Renan Silva

MARIA Passerone (coordenadora de Aposentados e Pensionistas), Agnaldo Fernandes, Franscisco de Assis, Roberto Gambine e Marli Rodrigues (coordenadora de Políticas Sociais)

“Nesta hora, queremos estar juntos para garantir nossas conquistas 
e, mais uma vez, nos defender do ataque do governo golpista. Vamos 
lutar para que os 28,86% retornem aos nossos salários ainda este 
mês, pois isso é possível”, afirmou o coordenador de Administração e 
Finanças do Sintufrj, Nivaldo Holmes.

 

         

Transitado em julgado é direito conquistado
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DIFÍCIL REALIDADE

Universidade na corda bamba com os 
últimos cortes no orçamento do MEC

Não bastasse a crise orçamen-
tária em que Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) está mer-
gulhada há pelos menos três anos, 
mal começou 2017 e a instituição 
está às voltas com mais problemas 
de caixa. Sem dispor plenamente 
de seu orçamento e tendo que se or-
ganizar com a liberação mensal de 
parcelas, a UFRJ teve a sua situação 
piorada com redução de 30% dos 
valores parcelados.

O Decreto 8.961/17, baixado 
pelo governo federal em 16 de ja-
neiro, reduziu em 30% a liberação 
dos recursos que a UFRJ esperava 
receber todos os meses – de um 
doze avos do orçamento passou 
para um dezoito avos. Em reais: 
dos R$ 27,144 milhões para cus-
teio, agora chegam apenas R$ 18, 
96 milhões e de R$ 30,26 milhões 
somente R$ 20,17 milhões.  

As despesas de custeio referem-
-se às despesas com água, energia, 
telefonia, bolsas e auxílios diver-
sos aos estudantes, contratos de 
prestação de serviços terceirizados, 
aquisição de materiais de consu-
mo etc. E as de investimento ou de 
capital englobam os gastos com o 
patrimônio da universidade: cons-
truções, obras, novas instalações e 
aquisição de equipamentos e mate-
riais permanentes. 

Tempos de incertezas 
Esse cenário de exceção orça-

mentária deverá perdurará pelos 
próximos três meses, de acordo com 
o decreto. A alegação do governo é 
que essa restrição será para todo o 
país, para ver como a economia re-
age nesse primeiro trimestre de 2017. 

“Isso agrava ainda mais o nosso 
cenário interno, porque restringe o 
pouco do orçamento de que ainda 
dispomos, o que exigirá de nós um 
acompanhamento muito rigoroso”, 
disse o pró-reitor de Planejamento e 
Desenvolvimento, Roberto Gambine. 

As prioridades diante do déficit 

orçamentário crônico continuam 
as mesmas: pagamentos das bolsas 
estudantis, dos contratos de tercei-
rizados, alimentação, transporte, às 
concessionárias públicas e obras. O 
pró-reitor avalia que, se esta nova 
situação for suplantada, será possí-
vel administrar melhor os recursos, 
mas que, se ela perdurar, a univer-
sidade terá de enfrentar um debate 
profundo sobre o problema.

“Se voltarmos a ter o orçamen-
to plenamente disponível, teremos 
mais autonomia, ainda que num 

cenário de dificuldades, para dis-
pormos do nosso orçamento frente 
aos compromissos, mesmo que ele 
não seja suficiente. Agora, se essa 
for a política de disponibilidade or-
çamentária e financeira para esse 
ano, teremos de fazer uma discus-
são mais ampla na universidade. 
Pode ser uma possibilidade, pois 
não sei qual será a avaliação do 
cenário econômico por parte do go-
verno. Teremos, então, de enfrentar 
esse debate, combinando esse cená-
rio de déficit acumulado de orça-

mentos que não foram plenamente 
liberados nos últimos três anos com 
um orçamento que já vai ser redu-
zido mês a mês desde o primeiro 
mês do ano”, disse o pró-reitor. 

Diante da pressão natural das 
unidades pela liberação de recursos, 
a Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento publicou na sua 
página a informação da redução 
provocada pelo decreto para que a 
comunidade universitária tivesse 
clareza do cenário financeiro que a 
instituição está enfrentando.

RECONHECIMENTO

Livro digital dedicado à categoria no país
O livro digital “A Gestão Públi-

ca na Visão dos Técnicos Adminis-
trativos em Educação (GPTAE)” 
é uma iniciativa pioneira no país 
em relação à publicação de traba-
lhos dos técnicos-administrativos 
em educação, e já será lançada 
sua quarta versão. A terceira edição 
contém trabalhos vindos de todas 
as regiões do país, envolvendo mais 
de 30 instituições públicas de ensi-
no superior com a participação de 
autores, organizadores e revisores. 

A opção pelo livro digital ao 
invés do livro impresso foi ditada 
pela necessidade de baratear custo 
e também para facilitar a divul-
gação. É um trabalho voluntário, 
realizado fora do horário de expe-
diente e feito a distância. Nem to-
dos os organizadores se conhecem 
pessoalmente, pois são de diferentes 

instituições. Eles se autodenomi-
nam como sendo uma iniciativa 
de múltiplas instituições federais 
de ensino (Ifes), e se conheceram 
no Facebook, através da página 
Técnico-Administrativos – Redistri-
buição/Permuta.

Segundo um dos organizado-
res, Reinaldo Pereira, da Univer-
sidade da Integração Internacio-
nal da Lusofonia Afro-Brasileira 
(Unilab), o resultado do trabalho é 
“imensurável”, mas pode ser visto 
nos depoimentos dos autores, da 
equipe técnica, dos interessados, 
“principalmente nas informações 
de que esses títulos são provas de 
conhecimento e compartilhamento 
de trabalhos realizados nas institui-
ções”. A consequência se traduz em 
convites para a equipe dar palestras 
em eventos e realização de parce-

rias firmadas com outras institui-
ções. Vide o convite para o III e IV 
Sintae na UFRJ.

Como participar 
O livro digital tem como objeti-

vo divulgar, publicizar a produção 
dos técnicos-administrativos e tam-
bém elevar a sua autoestima. Nem 
sempre os técnicos-administrativos 
são valorizados, embora realizem, 
além das atividades administrati-
vas, outras, como de ensino, pes-
quisa e extensão. Qualquer técnico-
-administrativo pode participar 
do processo de seleção da equipe 
técnica e também submeter seus 
trabalhos a seleção, realizada atra-
vés do blog do livro digital. Podem 
publicar seus trabalhos no livro 
técnicos de universidades federais, 
de institutos federais e de universi-

dades públicas estaduais. 
A Comissão Organizadora pos-

sui sete integrantes de diferentes 
instituições. A equipe conta também 
com 25 técnicos voluntários e re-
visores das normas ABNT, para dar 
maior qualidade ao texto publicado. 
O calendário para a realização da 4ª 
versão já saiu. Nos meses de fevereiro 
e março haverá a seleção dos novos 
integrantes da equipe técnica. E 

nos meses de abril, maio e junho, a 
submissão e a seleção de artigos. As 
informações estão no blog https://
taepublicaartigoselivros.wordpress.
com. O técnico-administrativo pode 
também acessar a página no Face-
book (https://www.facebook.com/
groups/GestaopublicanavisaodosTA-
Es/) e obter mais informações pelo 
e-mail taepublicaartigoselivros@
gmail.com. 

Fotos: Internet

A MAIOR universidade federal do país está na mira das políicas de desmonte do Estado brasileiro do golpista Temer



ÚLTIMA PÁGINA

O suicídio de uma funcio-
nária da maior agência 
de publicidade do Japão 

gerou nova onda de debates sobre 
as mortes relacionadas ao excesso 
de trabalho naquele país. Há 
meses Matsuri Takahashi, uma 
funcionária da Dentsu, vinha 
fazendo mais de 100 horas extras 
mensais, e relatava nas redes 
sociais uma rotina exaustiva de 
pressão no trabalho.

Em dezembro de 2015, Mat-
suri pulou do alto do dormitório 
da Dentsu onde morava. O caso 
veio à tona apenas oito meses 
depois, quando uma investigação 
do governo federal enquadrou seu 
suicídio como mais um episódio 
de “karoshi” — termo cunhado 
pelos japoneses para designar as 
mortes causadas por jornadas 
extenuantes.

Para o presidente da Socie-
dade Japonesa de Pesquisa em 
Karoshi, Koji Morioka, uma das 

“Negociado sobre legislado” 
causa epidemia de mortes no Japão

Veja o que pode ocorrer no Brasil se as medidas do governo golpista forem aprovadas pelo Congresso Nacional 

TRABALHADOR exausto no metrô de Tóquio

principais causas dessa realidade 
são as leis trabalhistas japonesas. 
Elas permitem que empresas e 
sindicatos negociem horários de 
trabalho para além do limite legal 
de oito horas por dia – justamente 
uma das mudanças que o gover-
no Temer quer implementar no 
Brasil. Em entrevista à Repórter 
Brasil, Morioka alerta: “Se o go-
verno e o Parlamento brasileiros 
fizerem reformas que permitam 
jornadas prolongadas, as horas 
extraordinárias serão em breve 
mais longas, e as mortes por 
excesso de trabalho aumentarão”.

O governo federal enviou 
à Câmara dos Deputados em 
dezembro sua proposta de refor-
ma trabalhista por meio do PL 
6.787/16. Ele estabelece diversos 
pontos, e que acordos coletivos 
entre sindicatos e empregadores 
passariam a ter força legal. A 
jornada de trabalho é um deles, 
ficando apenas limitada a um 

patamar máximo de 220 horas 
mensais. Não há, por exemplo, a 
previsão de um limite diário para 
as horas trabalhadas. Tampouco 
está claro como seriam contabi-
lizadas as horas extras.

No Japão, foram registrados 

1.456 pedidos formais de inde-
nização por “karoshi” nos doze 
meses anteriores a março de 2015. 
Trabalhadores nas áreas de saúde, 
assistência social e construção civil 
estão entre os maiores atingidos.

Como mudar essa realidade? 
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NEGOCIADO sobre legislado permite que japoneses 
trabalhem até a exaustão

Para o pesquisador, ao invés de o 
Brasil seguir o exemplo japonês, o 
Japão é que deveria adotar parâme-
tros similares aos previstos na lei 
brasileira: jornada regular de oito 
horas, e acrescidas de, no máximo, 
duas horas extras por dia.

Qual é o tamanho do pro-
blema quando falamos das 
mortes relacionadas ao excesso 
de trabalho no Japão?

As mortes incluem não só 
“karoshi” no sentido estreito, que 
são as mortes por doenças cerebrais 
e cardíacas. Há também os casos de 
“karojisatsu” — suicídios ligados 
a doenças mentais provocadas pelo 
excesso de trabalho e pelo estresse 
no trabalho. Não há estatísticas 
oficiais exatas do número de óbi-
tos. Geralmente, utilizamos dados 
do Ministério da 
Saúde, Trabalho 
e Bem-Estar so-
bre os pedidos 
de indenização 
relacionados aos 
falecimentos por 
trabalho excessi-
vo. Esses núme-
ros, no entanto, são só a ponta do 
iceberg. Muitos familiares desistem 
de solicitar compensação quando 
se deparam com “karoshi” e “ka-
rojisatsu”.

O problema tem aumentado 
em anos recentes?

De acordo com o Ministério, 
os pedidos de indenização por 
doenças cerebrais e do coração 
duplicaram entre 1999 e 2007. Já 
os casos relacionados a doenças 
mentais se multiplicaram por 

Íntegra da entrevista com Koji Morioka
dez de 1999 a 2015. Os episódios de 
“karojisatsu” afetam principalmente 
trabalhadores jovens, entre 20 e 30 
anos. O aumento dos casos reflete 
a frequente ocorrência de assédio 
moral nos ambientes de trabalho 
japoneses, além do estresse e do 
excesso de trabalho.

Quantos trabalhadores japone-
ses estão em risco? 

Quase uma em quatro em-
presas admitiram, em uma pes-
quisa recente englobando 1.743 

companhias, que 
parte de seus fun-
cionários fazem 
mais de 80 horas 
de horas extras 
mensais [limiar 
adotado pelo go-
verno japonês, em 
que a perspectiva 

de morte torna-se passível de ser 
qualificada como “karoshi”].

Mas o que a lei diz sobre isso? 
Quais são os limites de horas tra-
balhadas no Japão?

De acordo com as leis japonesas, 
se os empregadores assinam um acor-
do com um sindicato organizado pela 
maioria dos trabalhadores, ou mesmo 
com uma pessoa que represente essa 
maioria, as jornadas laborais podem 
ser estendidas ilimitadamente. O 
Ministério da Saúde, Trabalho e 

Bem-Estar estabelece limites para 
as horas extras — 15 horas por 
semana, 45 horas por mês e 360 
horas por ano [assim como no Brasil, 
a jornada normal japonesa é de oito 
horas diárias]. Mas 
essas diretrizes não 
são obrigatórias. Os 
acordos sobre ho-
ras extraordinárias 
têm isenções espe-
ciais que permitem 
aos empregadores 
exigir horas extras 
ilimitadas.

Os acordos são comuns? 
A maioria das grandes corpo-

rações possui acordos permitindo 
mais de 80, 100 ou até 150 horas 
extras mensais. Ou, ainda, mais 
de 800 ou 1.000 horas extras por 
ano. Algumas empresas têm acor-
dos sancionando 15 horas extras 
por dia. Isto significa 24 horas de 
trabalho seguidas — as oito horas 
normais acrescidas de 15 horas 
extraordinárias e de uma hora de 
intervalo.

Essa é uma das principais cau-
sas da crise de “karoshi” no Japão?

As horas extras — incluindo ca-
sos em que elas não são remuneradas 
como tal — são o motivo mais óbvio 
para as longas jornadas de trabalho 
no Japão. Desregulamentações no 

controle de jornada foram frequentes 
nos últimos 30 anos. A globalização, a 
informatização e a “financeirização” 
da economia também tiveram um 
grande impacto na ampliação das 

horas trabalhadas.

Você acha 
que as leis tra-
balhistas japo-
nesas devem ser 
alteradas para 
prevenir adoeci-
mentos e mortes?

Em um pri-
meiro momento, 

deveríamos demandar o cumpri-
mento obrigatório dos limites de 
horas extras máximos estabele-
cidos pelo Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar. E então, 
num futuro próximo, deveríamos 
alterar a lei para restringir horas 
extras a duas por dia, oito por 
semana e 150 horas por ano.

Os episódios 
afetam 
principalmente 
trabalhadores 
jovens, entre 20 
e 30 anos

Algumas 
empresas 
têm acordos 
sancionando 15 
horas extras por 
dia. Isto significa 
24 horas de 
trabalho seguidas

No Brasil, a jornada legal 
é de oito horas por dia e 44 
semanais, acrescidas de, no 
máximo, duas horas extras 
eventuais. Como no Japão, 
a ideia é que sindicatos e 
empregadores negociem a 
jornada sem limites. Qual é o 
seu conselho para os políticos 
brasileiros que irão votar essas 
mudanças?

Nas relações dentro de uma 
empresa, o capital é sempre mais 
forte do que o trabalho. Se o go-
verno e o Parlamento brasileiros 
fizerem reformas que permitam 
jornadas prolongadas, as horas 
extraordinárias serão em breve 
mais longas, como ocorreu no 
Japão, e as mortes por excesso de 
trabalho, incluindo os suicídios, 
aumentarão.

Fonte: Repórter Brasil. Esta 
reportagem foi realizada com o apoio 

da DGB Bildungswerk. O Diap publicou 
a reportagem no dia 10/2/2017.
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MOBILIZAÇÃO

A votação do Projeto de Lei 
2.345/17, que autoriza o uso das 
ações da Cedae para viabilizar o 
empréstimo de R$ 3,5 bilhões da 
União ao governo do Estado do Rio 
de Janeiro, ocorrerá esta semana 
na Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj). Se for aprovado, 
a Companhia Estadual de Água e 
Esgotos será privatizada. De acordo 
com o calendário da Alerj, a venda 
da Cedae para a iniciativa privada 
será decida em sessões legislativas 
nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevereiro. 

O secretário-geral do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Empresas 
de Saneamento Básico e Meio 
Ambiente (Sintsama-RJ), Paulo 
Sérgio Faria, informa que, se a 
estatal for privatizada, a população 
é quem arcará com as consequ-
ências: as tarifas cobradas à po-
pulação encarecerão, haverá pre-
carização dos serviços oferecidos e 
exclusão daqueles que não podem 
pagar. Atualmente, a Cedae fornece 
água a cerca de cinco milhões de 
pessoas em situação de pobreza, 
que pagam uma taxa social.

Maracutaia 
Segundo o dirigente sindical, 

a proposta de privatização da 
Cedae é uma maracutaia federal 
comandada por uma quadrilha. 
“A Cedae é uma necessidade para 
o Rio de Janeiro. Esta empresa é 
uma concessão para explorar o 

Venda da Cedae é decidida esta semana na Alerj

Sob a liderança do seu sindicato, os trabalhadores da empresa 
prometem uma grande mobilização no Centro da Cidade – 
conforme já vem ocorrendo sob covarde truculência policial – 
para impedir que este crime seja cometido contra a população
do Estado do Rio de Janeiro. Essa maracutaia, armada por 
Temer, Pezão, Moreira e Picciani, tem que ser desmontada

Ao lado do petróleo, a água 
potável é o mais estratégico dos 
recursos, sendo fundamental para 
o funcionamento das sociedades. 
Em muitos países a água é real-
mente vista como um tesouro, por 
isso muitas disputas envolvem sua 
posse e controle.

O século XXI promete ser o 
século dos conflitos internacio-
nais pela água. Antigamente os 
conflitos envolviam a posse de 
territórios estratégicos que abri-
gavam nascentes e leitos de rios, 
mas avizinha-se uma disputa pela 
água de caráter imperialista, e esse 
recurso passará a ser utilizado tan-
to para abastecimento quanto para 
comercialização internacional.

serviço, não é dona dele. Então, 
sua privatização é inconstitucio-
nal, e só se explica através de um 
acordo espúrio com o governo 
golpista que tomou o poder. Uma 
maracutaia federal comandada 
por uma quadrilha composta por: 
Michel Temer, Moreira Franco, 
Pezão e Jorge Picciani (presidente 
da Alerj)”.

Água já é a moeda mais valiosa
De acordo com dados da 

Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), a demanda mundial 
de água amentará 55% até 2050, 
mas a falta de água num futuro 
próximo é uma realidade. Essa 
demanda, aliada à falta do recurso, 
deve aumentar os riscos de confli-
tos pela água no mundo.

Além do uso desenfreado da 
água e da poluição dos mares, 
rios e oceanos, a distribuição de-
sigual é também uma das causas 
de problemas. E nem mesmo os 
países mais privilegiados, como 
o Brasil, que possui 12% da água 
doce superficial no mundo, estão 
fora do conflito.

Trinta por cento da população 
no Rio de Janeiro vive em áreas sem 
saneamento básico. Mosquitos e 
doenças proliferam. As crianças 
são as maiores vítimas desse des-
caso dos sucessivos governos   

De acordo com o Ministério 
das Cidades, 30% da população 
do Rio de Janeiro não está ligada 
a um sistema de saneamento 
formal. Até mesmo em áreas 
com conexões formais, apenas 
cerca de metade dos resíduos de 
esgoto é tratada antes de entrar 
nos cursos das águas, e eventu-
almente no oceano. Muitas áreas 
informais na cidade não estão 
contabilizadas, e em outras, os 
sistemas não estão em condições 

de funcionamento. O Rio está 
extremamente atrasado na área 
de saneamento. Por toda a cidade, 
o acesso ao saneamento tem sido 
um tema central nos protestos, 
que criticam o foco dos investi-
mentos do governo.

A falta de saneamento está 
diretamente ligada a problemas 
de saúde, ambientais e sociais. 
Um estudo realizado pelo Instituto 
Trata Brasil, uma organização de 
interesse público que trabalha 
para trazer a universalização do 
saneamento básico para o Brasil, 
mostra que quanto maior o déficit 
de saneamento básico adequado, 
menor a expectativa de vida ao 
nascer. Todos os anos, 217 mil 

trabalhadores no Brasil faltam 
ao trabalho devido a problemas 
gastrointestinais ligados à falta 
de saneamento, cada um se au-
sentando, em média, 17 horas do   
trabalho.

O saneamento básico é um 
serviço básico e parte integrante 
da urbanização. Serve como um 
alicerce para melhorar a qualidade 
de vida, garantindo condições de 
vida seguras e saudáveis para os 
moradores. Além dos riscos para 
a saúde, a falta de saneamento 
tem efeitos ambientais negativos 
generalizados. A maior parte do es-
goto do Rio entra, sem tratamento, 
em rios, lagoas e, eventualmente, 
no mar.

Paulo Sérgio avalia que é 
temerário entregar a empresários 
privados, que visam tão somente 
o lucro, um serviço estratégico 
como é o abastecimento de água 
e o tratamento de água e esgoto. 

“O estado não pode prescindir 
de uma empresa como a Cedae. 
O estado do Rio de Janeiro, assim 
como a maioria dos estados brasi-

leiros, carece de uma política de sa-
neamento ambiental que atenda a 
suas necessidades de estado, não só 
do ponto de vista do abastecimento 
de água, mais fundamentalmente 
da coleta e tratamento do esgoto. 
Isso é benéfico para tudo, desde 
o turismo para as cidades como 
principalmente para a saúde”, 
disse o sindicalista.

Dados da OMS
A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) esclarece que, para 
cada R$ 1 investido em sanea-
mento, o Estado brasileiro deixa 
de investir R$ 5 na área de saúde. 
“Saneamento é vital para o desen-
volvimento”, afirma o diretor do 
Sintsama. Ele defende que é pos-
sível universalizar o saneamento 
através de uma empresa pública 
estatal: “Ainda mais que a empresa 
privada não quer universalizar 
serviços, almeja lucro e vantagens. 
Não está provado, em nenhum 
lugar do mundo, que empresa 
privada é eficiente. No Brasil, nós 
temos os serviços dos trens urbanos 
privatizados e, na área da saúde, as 
organizações sociais (OSs). Melho-
rou o atendimento à população? 
Sabemos que não”. 

Paulo Sérgio acrescenta que, 
mesmo o governo não investindo 
para que a Cedae cumpra sua fun-
ção social de levar água e esgoto a 
toda a população, ela dá um lucro 
da ordem de R$ 4 bilhões por ano 
ao Estado do Rio de Janeiro. Por 
essa razão, o Sintsama considera-
va a tentativa de privatização da 
empresa um processo espúrio, a 
qual o sindicato e os seis mil tra-
balhadores cedaianos lutarão com 
todas as suas forças e armas para 
impedir. “Não damos como favas 
contadas essa maracutaia; vamos 
resistir”, garante o dirigente. 

ESTE cenário deprimente ainda faz parte da paisagem de inúmeras localidades no Estado do Rio de Janeiro

Foto: Renan Silva

Fotos: Divulgação
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