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Este ano, o 8 de Março, Dia Internacio-
nal da Mulher, mobilizou milhares de tra-
balhadoras urbanas e do campo, estudantes, 
donas de casa, militantes feministas de todos 
os movimentos e coletivos de luta, lideran-
ças sindicais e partidárias, muitos jovens do 
mundo todo, que, numa só voz, ressalta-
ram a importância do papel das mulheres 
no mercado de trabalho e na sociedade e 
denunciaram as desigualdades de gênero e 
todo tipo de violência imposta às mulheres, 
como o feminicídio em decorrência do ma-

No dia 15 de março 
a UFRJ vai parar! 

É o Dia Nacional de Lutas, 
Protestos e Paralisações nas Ifes.

• Pelo restabelecimento dos 28,86%.
• Contra o fim da Previdência Social.

• Contra a redução de verbas para a Saúde e a Educação.
Veja a agenda de lutas na página 3

A manifestação no Centro do Rio terá que bater o recorde do Dia Internacional 
da Mulher, que reuniu cerca de 50 mil pessoas, para mostrar ao governo golpista de 
Temer que os trabalhadores brasileiros não permitirão que seus direitos sejam cas-

sados e que a Previdência Social seja destruída. 

Milhares de mulheres vão às ruas no 8 de Março defender suas 
bandeiras de lutas e contra a reforma da Previdência  

chismo, na hora do parto e o praticado pela 
polícia, principalmente contra as mulheres 
negras e pobres. Em 57 países, mulheres de 
várias categorias profissionais pararam. 

No Brasil, em quase todas as cida-
des, as mulheres foram às ruas protestar 
contra o fim da Previdência Social pelo 
governo golpista, que tenta enganar a 
população falando em reforma, mas o 
que pretendem mesmo é acabar com a 
aposentadoria, principalmente para as 
mulheres, e se enriquecerem com as pro-

pinas que serão pagas pelas empresas de 
previdência privada, nacionais e interna-
cionais, para as quais estão abrindo ca-
minho. As manifestantes também denun-
ciaram a reforma trabalhista em curso no 
Congresso Nacional, que retira direitos 
dos trabalhadores, e a terceirização das 
atividades-fim, e defenderam ainda a des-
criminalização do aborto. Fora, Temer! 
foi a palavra de ordem mais repetida em 
todas as manifestações.  

No Rio de Janeiro, o Centro da cidade se 

transformou num mar lilás, com cerca de 
50 mil participantes da passeata, que saiu da 
Candelária e seguiu pela Avenida Rio Branco 
até as escadarias da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro, onde foi lido manifesto do 
Movimento de Mulheres contra a Reforma da 
Previdência. A manifestação, cuja concentra-
ção começou às 16h, terminou por volta das 
22h na Praça Quinze de Novembro, com as 
mulheres entoando cantos históricos do mo-
vimento feminista e socializando no carro de 
som experiências de vida e de luta. 

Fotos: Renan Silva
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EDITORIAL

Com pesar informamos o falecimento do aposenta-
do Joubert Vieira Marinho, ex-encadernador do Museu 
Nacional, ocorrido no dia 20 de fevereiro, e da técnica-
-administrativa em educação Cesônia de Assis Martinus-
so, aos 59 anos, no dia 21 de fevereiro. A companheira 
trabalhava no Laboratório Multidisciplinar do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), era ca-
sada e mãe de três filhos.

Nota de falecimento

JOUBERT Vieira CESÔNIA de Assis

Fotos: Divulgação

conjuntura política do 
país tem demonstrado 
que o golpe parlamentar, 

judicial e midiático que aconte-
ceu deixa mais evidente a cada 
dia que a burguesia articulou 
uma retomada do poder para 
garantir privilégios na isenção 
de impostos e financiamentos 
governamentais. Essa política 
perversa de beneficiar os ricos 
tem deixado para os trabalhado-
res o pagamento da fatura com 
a retirada de direitos, a exemplo 
da reforma da Previdência, e 
no nosso caso o ataque com a 
retirada da rubrica dos 28,86%, 

A hora é de unidade na defesa dos 28,86%
afetando técnicos-administrativos 
em educação e docentes.

As diferentes direções do Sin-
tufrj, desde a vitória dessa ação 
transitada em julgado, sempre 
atuaram por orientação da as-
sessoria jurídica da entidade de 
classe, que utilizou da estratégia 
de comunicar à categoria sua mo-
vimentação por meio das assem-
bleias, como forma de evitar que 
o governo tivesse conhecimento 
das nossas estratégias jurídicas, 
as quais foram vitoriosas por mais 
de 20 anos, com o pagamento 
das rubricas conquistadas pelo 
Sindicato.  

Neste momento tão crucial de 
retirada da rubrica dos 28,86% dos 
contracheques, afetando parcela 
significativa da nossa categoria, 
que sofre com a perda de seu 
patrimônio financeiro, de verbas 
alimentícias e de sustendo fami-
liar, temos atuado lutando para 
retornar o mais rápido possível os 
valores na remuneração de todos 
os afetados, inclusive buscando 
a Unidade de Ação com todas as 
forças políticas que atuam no 
movimento da UFRJ e nacional.

Mas uma das forças políticas 
optou por tirar proveito desse 
ataque do governo para antecipar 

a disputa eleitoral, atacando em 
todas as oportunidades a direção 
do Sintufrj. Acreditamos que essa 
tática atrapalha a luta para recu-
perar os 28,86%. Nossa opinião é 
que o momento da eleição e que 
será o momento de expor as di-
vergências, porém agora é preciso 
unidade para enfrentar o governo.

Este ataque aos 28,86% é o 
primeiro de muitos que o governo 
tentará nos impor. Não podemos 
nos confundir e fazer da resistência 
ao governo motivo para disputa 
eleitoral. A categoria deve estar 
em primeiro lugar, e a posição da 
gestão Unidade na Luta é bastante 

clara: unidade de todas as forças 
para garantir que não haja 
perda salarial e para defender a 
autonomia universitária frente 
ao ataque do governo golpista.

Estamos todos na mesma 
barca, e esta não é a ocasião de 
divisão e cisões. Deixemos as 
divergências para a hora certa; 
agora é unidade na luta contra 
os ataques do governo.

UNIDADE NA LUTA contra 
o golpe da Direita nos nossos 
Direitos!

A direção sindical

A
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ASSEMBLEIA

Diante dos ataques do 
governo Temer, como a 
proposta de reforma da 

Previdência e a retirada dos 
28,86% dos contracheques, os 
trabalhadores técnico-adminis-
trativos da UFRJ acataram a in-
dicação da Fasubra de paralisar 
as atividades no dia 15 de março 
– Dia Nacional de Paralisações, 
Greves e Mobilizações. A decisão 
foi tomada na assembleia geral 
realizada no dia 9, no auditório 
do Quinhentão/Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS).

Neste dia a categoria da 
UFRJ promoverá uma ação 
radicalizada contra a retirada 
dos 28,86%, paralisará por uma 
hora as atividades nos hospitais 
da UFRJ para dialogar com a 
população e usará, junto com 
os trabalhadores dos HUs, o 
preto para marcar o protesto. 
O ato está marcado para come-
çar às 8h. Na parte da tarde, a 
partir da 16h, haverá passeata 
da Candelária à Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj), promovida pelas 
Frentes Povo sem Medo, Brasil 
Popular, Esquerda Socialista e 
pelas centrais sindicais.

“Precisamos nos unir e 
mobilizar a categoria, porque 
senão o governo vai passar o 
trator em todos nós”, alertou o 
coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis.

28,86%
A discussão em torno da 

retirada dos 28,86% dos con-
tracheques dos trabalhado-
res da UFRJ promovida pelo 
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão foi 
acalorada. A direção sindical 
distribuiu boletim explicando 
como se deu o corte da rubrica 
promovido arbitrariamente pelo 
Planejamento e as providências 
tomadas pela entidade de clas-
se: mobilização imediata da 
assessoria jurídica, convocação 
de assembleias e aprovação de 
agenda de lutas, que na mesma 
semana foi posta em prática. 

De acordo com a direção 
sindical, até o momento não 
há novidades sobre a movi-
mentação na Justiça para a 
recuperação da rubrica. De 
acordo com a assessoria jurídica 
que acompanha full time a si-
tuação, a juíza responsável pelo 
processo continua analisando a 
documentação e não sinalizou 
com nenhum prazo para dar 
sua resposta. O advogado da 
categoria mantém a pressão.  

Categoria para no dia 15 de março 

Mais de cem trabalhado-
res terceirizados da fir-
ma de vigilância Front 

e da empresa de limpeza Obra 
Prima ocuparam o salão do 
Conselho Universitário no dia 9 
reivindicando o pagamento do 
salário de fevereiro ou, então, 
deflagrariam greve. Eles foram 
ouvidos pelo pró-reitor de Pla-
nejamento, Desenvolvimento 
e Finanças, Roberto Gambine.

Os representantes dos tra-
balhadores explicaram que 
recebem no quinto dia útil, mas 
até aquela data o dinheiro não 
havia sido depositado em suas 
contas. Embora o atraso fosse 
de dois dias, eles temiam que 
se repetisse o que ocorreu no 
mês anterior: só receberam no 
dia 21 de fevereiro.

Reitoria se defende
“Estão dizendo que a empresa 

(a Front) está alegando que a 

Terça-feira, 14/3 
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o GT-Mulheres Sintufrj promoverá várias atividades nessa data:
• Das 10h às 12h, exibição do documentário “On her shoulders” e debate no auditório do Centro de Referência para Mulheres Suely Souza 

de Almeida, que fica ao lado da Prefeitura Universitária. 
• Das 15h às 16h, encerramento, com aulão de dança ministrado pelos professores do Espaço Saúde Sintufrj.

Quarta-feira, 15/3
Dia Nacional de Paralisação nas instituições federais de ensino superior (Ifes), com realização de atos amplamente unitários para que 

todos os trabalhadores se estimulem a ir às ruas participar das manifestações. 
Outras categorias também se mobilizam para o 15 de março, num grande dia de protestos país afora, como as dos professores do ensino 

básico da rede pública, dos trabalhadores dos Correios e dos servidores estaduais do Rio de Janeiro. 
Para o Fórum de Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, do qual participa a Fasubra, esse Dia Nacional de Lutas, Protestos 

e Paralisações é uma preparação rumo à greve geral.
• Às 8h – Sintufrj convoca para ato em frente ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF).
• Às 16h – Concentração na Candelária para a passeata até a Alerj. 
Plenária Nacional da Fasubra – Dias 17, 18 e 19 de março.
Caravana Nacional – A data depende da confirmação da primeira votação da proposta de reforma da Previdência na Câmara dos Depu-

tados. Inicialmente está prevista para 28 de março. 

Terça-feira, 21/3
Assembleia geral da categoria. Local a ser definido.

Agenda de lutas

Assembleia aprova o seguinte calendário de mobilizações: 

TENSÃO

Terceirizados fazem manifestação no Consuni
Vigilantes 
ameaçam 
greve se 
pagamento 
atrasado não 
for depositado 

universidade não paga há quatro 
meses, o que não é verdade. Peço que 
se houver representante da empresa 
aqui que bote isso no papel e assine, 
porque vou levar à Procuradoria da 
UFRJ”, reagiu Gambine.

Segundo o pró-reitor, mesmo 
com o cenário de restrição orça-
mentária, ele está conseguindo 
manter o pagamento às empresas 
terceirizadas, isso para evitar 
acumular dois meses em atraso, e 
informou que somente as faturas 
de janeiro, tanto da Front como 
da Obra Prima, se encontravam 
em aberto, mas que a universidade 
acertaria o débito com as empresas 
nesta segunda-feira, dia 13. 

  
Insatisfação  
Os vigilantes da Font não 

saíram satisfeitos da Reitoria e 
ameaçaram parar até que o di-
nheiro entre na conta. A empresa é 
responsável por cerca de 600 postos 
de vigilância na UFRJ, a maioria 
no Fundão. Já os trabalhadores da 
empresa Obra Prima, cerca de 67 
pessoas que atuam na Reitoria, 
com a sinalização de que a situa-
ção seria resolvida, prosseguiram 
com as atividades. 

Vigilantes terceirizados da em-
presa Angel, responsável por cerca 
de 350 postos, também estavam na 
mesma situação.

Attufrj – Além do atraso 

no pagamento, segundo a re-
presentante da Associação dos 
Trabalhadores Terceirizados da 
UFRJ (Attufrj) Terezinha Costa, 
os trabalhadores também não têm 
recebido auxílio-alimentação e R$ 
50 de vale-transporte. Waldineia 
Nascimento, também da Attufrj, 
disse que os trabalhadores estavam 
sendo liberados ao meio-dia por 
causa da falta de pagamento do 
auxílio-alimentação.

Reunião de acertos 
Na sexta-feira, dia 10, a Reito-

ria se reuniu com os representantes 
dos vigilantes terceirizados, com as 
três firmas de vigilância que atuam 

na UFRJ e com o Sindicato dos 
Vigilantes do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Na reunião, a Reitoria rei-
terou o compromisso com o 
pagamento da fatura em atraso 
na segunda-feira, dia 13, para 
que os salários fossem pagos aos 
trabalhadores dois dias depois (o 
acertado foi entre os dias 15 e 17).

Os representantes dos tra-
balhadores disseram que leva-
riam a posição da Reitoria e 
das empresas à assembleia dos 
vigilantes (cujos local e horário 
não foram informados) para 
que decidissem se paralisariam 
ou não a atividade. 

TERCEIRIZADOS, no Consuni, conversam com Gambine 

Foto: Renan Silva
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EEFD

A Semana de Acolhimento, 
evento de recepção dos calouros 
da Escola de Educação Física e 
Desportos (EEFD), foi aberta com 
aula inaugural e encontro com 
os familiares, no dia 6 de março, 
no auditório do Quinhentão, no 
Centro de Ciências da Saúde (CCS). 
Esta terceira edição do evento foi 
marcada pelos discursos dos pales-
trantes enfocando a crise do país 
e seus reflexos nas universidades 
públicas. 

A Escola de Educação Física 
está recebendo aproximadamente 
1.900 alunos, mas, segundo a di-
retora da unidade, Katya Gualter, 
a crise pode afetar o preenchi-
mento de vagas oferecidas já na 
primeira classificação, que é a 
primeira opção do candidato: 
“Antes, na primeira entrada, 
preenchíamos de 70 a 80% das 
vagas. Só 20% sobravam para 
reclassificação. Este ano tivemos 
30% a menos. Foi uma redução 
significativa”. 

Justificativa
Na avaliação da diretora, a “so-

ciedade está temerária, o mercado 
está estrangulado e as universi-
dades têm greves constantes”. E 
cita como exemplo de descrédito 
às instituições públicas de ensino 
superior a crise pela qual passa a 
Uerj: “Isso cria um conjunto de 
situações que coloca a sociedade 
brasileira em descrédito com a 
universidade pública. Por isso, 
acho que, devido a esse quadro, 
a primeira entrada este ano foi 
reduzida”, avalia.

Participaram da mesa de 
abertura, além da diretora e da 
vice-diretora da Escola de Edu-
cação, Angela Brêtas, o pró-reitor 
de Graduação, Eduardo Serra, a 
pró-reitora de Extensão, Maria 
Malta, a superintendente-geral de 
Políticas Estudantis, Vera Salim, e 
a decana do CCS, Maria Fernanda 
Quintela. Em suas intervenções, os 
dirigentes destacaram a proposta 
inovadora da EEFD em relação 
ao acolhimento e a seus objetivos, 
e chamaram a atenção para a 

Calouros são recebidos com debate sobre a crise no país
A Escola ainda foi mais além: a Semana de Acolhimento foi extensiva aos familiares, pois a 
proposta é torná-los aliados da luta em defesa da universidade pública, mas de qualidade

Para o Diretório Central dos Estudantes Mário Prata (DCE-UFRJ), os novos alunos vão 
enfrentar uma série de problemas devido à inexistência de uma política de assistência es-
tudantil efetiva. 

“Carecemos de uma política séria e compromissada com a assistência estudantil. Con-
quistamos algumas vitórias, mas ainda falta muita coisa para se chegar a um patamar 
mínimo, principalmente para aqueles que precisam de bolsas e auxílios para se manter na 
universidade. Os calouros, e aqueles oriundos de políticas afirmativas, serão muito afetados. 
Eles chegam aqui com muitos sonhos e se deparam com uma realidade bem diferente, que 

Assistência estudantil é um grande problema, diz DCE
não contempla alojamento, alimentação e transporte para a maioria, sendo obrigados a 
retornar para casa, e muito frustrados”, diz o diretor de Infraestrutura do DCE, Caique Azael.

O estudante adianta que a melhoria da assistência estudantil é a luta central do DCE, 
paralela à luta contra os ataques e retrocessos promovidos pelos governos Temer e Pezão. 
Por isso, mesmo os temas dos debates com a calourada girarão em torno da crise, da as-
sistência estudantil e da saúde mental. E, para receber os novos alunos, o DCE realizará, 
ao longo do mês de março, atividades culturais e políticas. O mote deste ano é: “Em pé 
de guerra: Nenhum direito a menos!”. 

situação crítica da universidade. 
Durante toda a semana, a Es-

cola de Educação Física promoveu 
ações interativas para que os ca-
louros tivessem conhecimento das 
atividades e propostas da unidade, 
com a participação de alunos, 
principalmente do 2º período em 
diante, ex-alunos, professores e 
coordenadores de cursos. 

Ter as famílias como aliadas
A proposta da Semana de 

Acolhimento foi inspirada nos 
encontros realizados antigamente 
no ensino fundamental e no mé-
dio, e foi uma iniciativa da gestão 
de Katya Gualter e Angela Brêtas, 
iniciada em janeiro de 2016. A 
realização do evento, segundo a 
diretora, é uma forma de apro-
ximar o aluno e seus familiares 

da instituição, para que passem a 
entender as necessidades da uni-
versidade pública e seu processo de 
formação voltado para a qualidade 
da educação. 

Para as dirigentes, esta apro-
ximação com as famílias angaria 
aliados. Angela Brêtas reforça a 
importância da participação dos 
núcleos familiares: “A família 
tem fundamental importância no 
processo de diálogo com o aluno 
e na luta por uma universidade 
pública e gratuita. A família pre-
cisa entender o significado desse 
espaço, quem nós somos e perceber 
a importância da universidade pú-
blica para o país. Eles são grandes 
aliados nessa luta”.

Ocupar a universidade e criar 
espaços alternativos de formação e 
diálogo soma forças para combater 

a crise. "O que a gente acredita é que 
só podemos vencer a crise criando 
espaços de diálogo para discutir a 
crise. Não vencemos a crise evadindo 
e nem esvaziando a universidade; 
vencemos a crise povoando-a. Por 
isso, gostaríamos que mais unidades 
investissem e apostassem em projetos 
como esse, para se entender que os 
espaços de formação não se limitam 
aos espaços convencionados das 
salas de aula”, enfatiza a diretora, 
Katya Gualter.

Pioneirismo
A Escola de Educação Física e 

Desportos da UFRJ tem 2.700 alu-
nos, e este ano completa 78 anos. 
Oferece cinco cursos de graduação, 
cursos de mestrado e doutorado em 
Educação Física, e cursos de pós-
-graduação lato sensu. A unidade 

foi pioneira ao oferecer o primeiro 
curso de licenciatura em Educação 
Física no país.

A diretora sublinha que a 
EEFD é pioneira em outras 
ações: “Por conta das ações de 
dança inseridas nos currículos 
universitários, nós temos hoje três 
graduações em dança. Umas delas 
é o bacharelado em Teoria da 
Dança, única na América Latina 
e a quarta no mundo”. Para ano 
que vem, a EEFD será a segunda 
universidade do país a desenvolver 
o mestrado em dança, existente 
apenas na Universidade Federal 
da Bahia.

Dificuldades 
Assim como as demais unida-

des acadêmicas da UFRJ, a EEFD 
enfrenta dificuldades de ordem 
física e financeira. “Nossas di-
ficuldades não são menores do 
que aquelas pelas quais passam 
todos os órgãos públicos no 
momento atual. Para nós, o que 
mais interfere na realização de 
nossos objetivos e propostas é o 
preconceito, pois o preconceito 
no processo de formação e 
no processo de diálogo leva à 
opressão. Nossa gestão tem como 
carro-chefe desconstruir esse tipo 
de valor e dar lugar aos valores 
humanos que colocam todos 
num patamar de igualdade”, 
explica Katya Gualter.

Mas as dificuldades não im-
pediram a EEFD de manter sua 
excelência e qualidade. Muitos 
alunos destacaram-se em compe-
tições individuais ou em seleções. 
A unidade foi sede de treinos na 
Olimpíada, que deixou como le-
gado para a unidade uma piscina 
olímpica, dois campos de hóquei 
e um de rúgbi. Os profissionais 
da Escola, assim como alunos e 
ex-alunos, tiveram também parti-
cipação nos jogos. A ocupação das 
áreas ociosas, com a construção 
dos campos, reduziu os custos 
de manutenção com o campus. 
“A crise está aí, mas seguimos 
tentando construir o melhor”, 
finalizou a diretora.

KATYA Gualter

ANGELA Brêtas
MESA de abertura: Angela Brêtas, Maria Malta, Eduardo Serra, Vera 
Salim, Maria Fernanda Quintela e Katya Gualter

AUDITÓRIO do Quinhentão: calouros e familiares assistem à aula inaugural 

Fotos: Renan Silva
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MANIFESTAÇÃO

Sintufrj vai ao Consuni em defesa dos 28,86%
Técnicos-administrativos 

em educação de várias unida-
des atenderam à convocatória 
da assembleia realizada no 
dia 21 de fevereiro e, organi-
zados pelo Sintufrj, ocuparam 
a sessão do Conselho Univer-
sitário (Consuni), no dia 9 de 
março, em uma manifestação 
para reivindicar medidas efe-
tivas da Reitoria para o re-
torno da rubrica dos 28,86% 
nos contracheques dos cerca 
de dez mil trabalhadores que 
têm direito a essa conquista 
judicial. 

Em sintonia com a enti-
dade de classe, a bancada dos 
técnicos-administrativos apre-
sentou proposta para o estabe-
lecimento de ações imediatas 
para a restauração da rubrica 
nos salários, que foi suspen-
sa pelo Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e 
Gestão, numa descarada viola-
ção a autonomia da UFRJ.

Além disso, o Ministério do 
Planejamento do golpista Mi-
chel Temer desrespeitou o di-
reito constitucional de ampla 
defesa por parte dos trabalha-
dores. O que jamais poderia 
ter ocorrido, principalmente 
porque essa conquista judicial 
é resultado de uma ação tran-
sitada e julgada.

Manifestação
O integrante da bancada 

dos técnicos-administrativos 
em educação no Conselho 
Universitário, Esteban Cres-
cente, disse ao colegiado que a 
maioria dos manifestantes era 
constituída por trabalhadores 
aposentados atingidos pelo 
corte da rubrica, e que estavam 
conscientes de que os ataques 
a seus direitos continuariam 
por parte do governo federal. 

Esteban cobrou da Reito-
ria “um combate contundente 
para a solução do problema”: 
“Precisamos do máximo de 
mobilização, inclusive dos 
colegas professores que estão 
sofrendo com esse ataque. Sa-
bemos a UFRJ enviou os con-
tracheques com a rubrica, mas 
o Planejamento cortou lá em 
cima e sem haver decisão ju-
dicial. Então, quem manda 
mais? O Planejamento ou uma 
ação judicial transitada em 
julgado?, questionou o conse-
lheiro técnico-administrativo, 
que também relacionou as 
ações do Sintufrj pelo restabe-
lecimento do reajuste, como o 
manifesto entregue à Andifes 
em defesa da autonomia uni-

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS aguardam o início da sessão do Conselho Universitário

FRANCISCO de Assis ESTEBAN Crescente DENISE Nascimento (ao microfone), reitora em exercício 

Fotos: Renan Silva

Conteúdo da proposta
O texto reivindica que, em de-

fesa dos 28,86%, seja respeitado o 
princípio da autonomia universitá-
ria, da legalidade, da irredutibilida-
de de salários e do devido processo 
legal e de ampla defesa por parte 
dos servidores, e aponta que a me-
dida foi tomada pelo Planejamento 
sem qualquer comando judicial ou 
sustentação jurídica. E propõe que 
o colegiado aprove a Resolução 
apresentada pela bancada técnico-
-administrativa, que determina 
à Administração Central da UFRJ 
que adote, em caráter de urgência, 
os procedimentos necessários para 
restaurar o pagamento da rubrica 
na folha de março.

versitária. Por fim, solicitou 
tempo para que o coordena-
dor-geral do Sintufrj Francisco 
de Assis apresentasse a propos-
ta de Resolução da bancada ao 
Consuni.

Proposta de Resolução
Francisco de Assis expôs ao 

Consuni que a proposta de Re-
solução que estava sendo apre-
sentada pela bancada técnico-
-administrativa foi elaborada 
sob orientação da assessoria 
jurídica do Sintufrj para que 
fosse assumida por aquele 
colegiado com o propósito de 
blindar a UFRJ dos ataques do 
governo a sua autonomia.

“Estamos trazendo uma 
resolução de fortalecimento 
da gestão administrativa da 
UFRJ para que a instituição 

possa conduzir a defesa de sua 
autonomia e retomar o direi-
to garantido (os 28,86%) por 
decisão transitada em julga-
do”, disse Francisco de Assis, 
informando, também, que a 
categoria estava se organizan-
do para ações radicalizadas 
em defesa de seus direitos em 
nível nacional.  “Em respeito 
à democracia e aos princípios 
constitucionais”, concluiu sob 
aplausos. 

A reitora em exercício Deni-
se Nascimento disse que levaria 
o documento à Comissão de 
Legislação e Normas, que jul-
ga a pertinência ou não de o 
Consuni ter uma resolução. A 
comissão se reúne esta semana, 
e a expectativa do Sintufrj é que 
na próxima sessão do colegiado 
já haja uma resposta. 

A Resolução (se aprovada) de-
termina, ainda, à Administração 
da UFRJ que oficie ao secretário 
de Gestão de Pessoas e Relações 
do Trabalho no Serviço Público do 
Ministério do Planejamento que a 
UFRJ só poderá proceder a even-
tual supressão de rubrica junto 
ao Sistema Integrado de Cadastro 
de Ações (Sicaj), caso constatadas 
irregularidades no cumprimen-
to da decisão judicial, e somente 
após conceder aos servidores, in-
dividualmente, o direito ao devido 
processo legal, com garantia de 
contraditório e ampla defesa, ins-
taurando os competentes procedi-
mentos administrativos.
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Você quer saber com que idade irá se 
aposentar? Consulte o “Aposentômetro”

Encontra-se disponível no site 
da CUT o “Aposentômetro”, uma 
calculadora que ajudará trabalha-
dores a descobrir com qual idade 
se aposentarão, caso seja aprovada 
a reforma da Previdência proposta 
por Temer. O golpista quer aumen-
tar a idade mínima para 65 anos, 
tanto para homens quanto para 
mulheres, do campo e da cidade, 
e aumentar o tempo de contribui-
ção para 25 anos. O conjunto de 
medidas impõe tantas difi culdades 
e restrições que praticamente impe-
de que uma grande parte da classe 
trabalhadora consiga se aposentar.

Com o mote “Reaja agora ou 
morra trabalhando”, a CUT ini-
ciou em fevereiro um movimento 
que pretende tomar as ruas do país 
pela preservação da aposentado-
ria, um direito histórico da classe 
trabalhadora. O “Aposentômetro”, 
elaborado pelo Dieese (Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), é uma 

Reforma ampla, profunda e prejudicial
 O salário mínimo deixa de ser o piso da Previdência e da Assistência, sendo desvinculado 

dos valores de pensões e do BPC (Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica – bene-
fício assistencial ao idoso e à pessoa com defi ciência).

 Propõe progressão da idade mínima de aposentadoria (65 anos) e do BPC (70 anos) de 
acordo com a evolução da longevidade da população.

 Regra de transição (exigente e restrita) só para acesso ao benefício; o valor já passa a valer 
sob nova regra. 

 Estímulos (sutis e explícitos) à previdência privada. 

das ações que contribuirá para dar 
aos trabalhadores argumentos para 
combater essa reforma. 

O “Aposentômetro” irá infor-
mar ao trabalhador quanto tempo 
lhe resta de trabalho até a aposen-
tadoria nas regras atuais e como 
fi cará se a proposta de reforma da 
Previdência do governo for aprova-
da pelo Congresso Nacional.

Clemente Ganz Lúcio, coorde-
nador de Pesquisas e Tecnologia 
do Dieese, disse que o “Aposentô-
metro” “escancara” a crueldade 
da proposta do governo ilegítimo 
de Michel Temer (PMDB):  “A cal-
culadora ajudará a denunciar o 
impacto que esse projeto traz para 
a vida dos trabalhadores. Uma me-
dida que retarda e limita o acesso à 

aposentadoria, porque nem todos 
conseguirão obter o benefício. Esse 
projeto fará com que tenhamos 
entre 12 e 15 milhões de trabalha-
dores que contribuirão e não se 
aposentarão”. 

“Reforma não é o termo certo, 
porque o trabalhador pode achar 
que é coisa boa. Não, é o fi m da 
Previdência Social como instru-

mento público de transferência 
de renda. Se você não lutar hoje, 
verá demolição do seu direito de 
aposentar e verá o maior assalto 
feito aos trabalhadores na história 
do Brasil. E não tem como remen-
dar, não há remendo em tragédia, 
só dá para enfrentar”, defendeu o 
presidente nacional da CUT, Vag-
ner Freitas.

A proposta de Temer ponto a ponto
Para a coordenadora de Pesqui-

sas do Dieese, Patrícia Pelatiere, a re-
forma da Previdência exerce um pa-
pel totalmente contrário ao princípio 
que norteou sua criação: “Essa pro-
posta trata os desiguais como iguais, 
e isso não é justiça, é crueldade”.  

1 - Pobres no alvo
“O salário mínimo no Brasil é 

insufi ciente. Estamos dizendo que, 
ao restringir benefícios assistenciais 
e pensões, as pessoas não precisam 
nem ter o mínimo do mínimo. A 
redução do valor entra em vigor 
imediatamente – para os que já es-
tão aposentados e para os que ainda 
se aposentarão”, explicou Pelatiere, 
acrescentando: “O objetivo central 
parece ser reembolsar quem fi nan-
ciou o golpe. Já aparece, no segun-
do semestre de 2016, um acréscimo 
muito fora do comum da venda de 
previdência privada, em torno de 
300 mil novos compradores desse 
modelo”.

2 - Conta de mentiroso
“Quando a Previdência foi para 

o Ministério da Fazenda, ela deixou 
de ser uma política social e passou a 
ser simplesmente uma conta”, cons-
tata Pelatiere.  

Diante das justifi cativas de dé-

fi cit, a economista apontou que a 
Previdência faz parte de um modelo 
de um sistema de Seguridade Social 
que inclui saúde, assistência social e 
previdência. Os constituintes de 1988 
tiveram cuidado de defi nir as fontes 
de receita para Seguridade e apon-
taram que Previdência não seria 
bancada apenas por suas contribui-
ções, justamente porque tem função 
social, e as várias fontes teriam como 
princípio manter esse caráter.

A queda nas receitas tem a ver 
com a crise econômica, com a queda 
na produção. O défi cit apontado pelo 
governo é só mera conta de arreca-
dação menos o pagamento. Mas não 
é assim o modelo. 

A questão do déficit: 
Financiamento da Seguridade Social

O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 determina: A seguridade 
social será fi nanciada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 
contribuições federais:

 Sobre a folha de pagamentos;
 Sobre a receita, faturamento ou lucro das empresas (Cofi ns) e CSLL;
 Sobre a receita de concursos de prognósticos (loterias e apostas de 

qualquer natureza);
 Das importações de bens e serviços.

Receitas e despesas da Seguridade Social
(Agosto/2016 – 16º Edição)
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3 - Necessidade 
de ajuste fiscal

A reforma é um complemento 
de emenda do limite de teto de gas-
tos e a folha de pagamento de servi-
dores, que está nesse limite, tem um 
crescimento vegetativo. A educação, 
se falarmos em inclusão, terá de 
ter gasto natural a mais. Não cabe 
tudo isso dentro do teto de gastos.

A previdência rural, por exem-
plo, apesar de “defi citária”, tem 
como função garantir a presença 
do homem e da mulher no campo, 
a produção de alimentos, na maior 
parte das vezes, em mãos de agri-
cultores familiares. 

O problema é que a Previdência 
não é o maior gasto, mas o paga-
mento de juros e amortizações da 
dívida. Em 2015, o Brasil gastou 
mais de R$ 500 bilhões em paga-
mento de juros contra R$ 400 bi-
lhões em benefícios previdenciários.

4 - Envelhecimento 
e comparação estrangeira 

A taxa de natalidade caiu, 
algo próprio de países em desen-
volvimento nos quais mulheres 
optam por retardar o momento de 
ter fi lhos. Mas o Brasil é um país 
desigual, inclusive, entre suas re-
giões, e, quando se fala de média de 
expectativa de vida, não serve para 
todo mundo. Não dá para trabalhar 
com esse dado isolado. 

Questões demográfi cas devem 
estar aliadas com outras questões, 
como desemprego. Há mais de 25 
milhões de brasileiros fora da Previ-
dência. O mercado de trabalho ain-
da é extremamente informal e ilegal, 
além da informalidade. Entre 2008 e 
2013, a receita da Seguridade Social 
subiu porque houve inclusão no tra-
balho formal muito forte.

Outros países mais desenvolvi-
dos que já têm taxas de envelheci-
mento muito maiores possuem de 
gasto de envelhecimento com pre-
vidência 14%, e, no Brasil, é 7% do 
PIB (Produto Interno Bruto).   

Esse argumento não cabe, 
porque muitos ainda estão fora da 
Previdência e os benefícios são bai-
xíssimos. 

5 - Novas regras: 
desastre total

Mais de 90% dos brasileiros 
rurais só se aposentam por idade. 
Mais de 50% dos trabalhadores 

O acesso à aposentadoria
Aposentadoria hoje é: 

 Por tempo de contribuição (proporcional ou fator).
 Por invalidez.
 Por idade: mulheres, 60 anos. Homens, 65 anos. Rurais: 

mulheres, 55 anos. Homens, 60 anos. 
 E 15 anos de contribuição.   

Com a PEC 287?
 Incapacidade permanente para o trabalho.
 Por idade: mulher e homem; rurais e urbanos 

e professores da educação básica, e demais tra-
balhadores: 65 anos de idade e mais 25 anos de 
contribuição.

urbanos só se aposentam por ida-
de. Mais de 70% das mulheres só 
se aposentam por idade, e não por 
tempo de contribuição.

A proposta de Temer acaba com 
a possibilidade de aposentadoria 
só por tempo de contribuição. Só 
mantém por incapacidade per-
manente de trabalho e estabelece 
uma combinação quase inédita 
no mundo, que é idade mínima 
com tempo de contribuição muito 
grande: 65 anos de idade e 25 anos 
de contribuição – tem de reunir os 
dois requisitos.

6 - Tempo de contribuição
Hoje, a Previdência reúne todas 

as contribuições ao longo da vida, 
de 1994 para a frente, tira 20% das 
menores, aquelas do começo da 
vida profi ssional, quando se ganha 
menos, e depois tira a média. 

Por idade, a aposentadoria re-
presenta 70% dessa média mais 1% 
a cada ano de contribuição. 

A proposta é rebaixar os 70% 
para 51% e não tirar os 20% meno-
res ganhos. Rebaixa a média e ain-
da transforma 70% em 50%. Redu-
ção de 20% do que ganharia hoje, e 
para isso não há regra de transição, 
passa a valer imediatamente. 

7 - Pensões
Podem atingir valor até abaixo 

do mínimo. No caso deste benefício 
por viuvez, as pessoas não poderão 
mais acumular pensão por morte 
e aposentadoria. Terá que escolher 
um dos dois. A pensão deve ser de 
50% da aposentadoria do morto, 
mais 10% por dependente.

 Para receber o valor 
integral do benefício

 O trabalhador e a trabalhadora deverão 
contribuir por pelo menos 49 anos para a 
previdência;

 Para chegar aos 65 anos de idade com 
49 anos de contribuição, os trabalhadores 
e trabalhadoras deverão ter iniciado a vida 
laboral aos 16 anos de idade e nunca tê-la 
interrompido.

 Aumento 
da pobreza 

 Muitos sem acesso à aposentadoria e com 
benefício assistencial mais distante e de menor 
valor;

 Muitos municípios e economias regionais 
vão sofrer com a redução dos valores repassados 
pela Previdência Social;

 Estímulo ainda maior ao êxodo rural e que-
bra da produção de alimentos para a população 
brasileira.

PEC 287 agrava substancialmente a 
desigualdade social do país

 Muitos não vão conseguir se aposentar;
 Grupos mais atingidos (por rotatividade, sazonalidade, ilegalida-

de, baixa renda): rurais, trabalhadores na construção civil e limpeza, 
empregadas domésticas;

 Mulheres também têm mais difi culdade de acumular 25 anos de 
contribuição (condições piores no mercado de trabalho e cuidados 
com a família);

 Vão contribuir eventualmente sem usufruir da aposentadoria e 
outros benefícios.

Mercado de trabalho 
“atravancado” e 
desregulado

 Permanência de mais 
velhos por mais tempo no mer-
cado de trabalho;

 Simultaneamente, difi cul-
dade de reemprego de pessoas 
mais velhas desempregadas;

 Difi culdade de ingresso 
das pessoas mais jovens em 
posições protegidas (com Pre-
vidência).

Riscos adicionais para 
a sustentação da 
previdência pública

 Corrosão da confi ança na 
previdência pública: risco de 
quebra do pacto entre gerações;

 Sobrecarga da mulher (nos 
cuidados com crianças e com 
idosos) e sem políticas públicas 
podem gerar nova redução da 
fecundidade;

 Mercado de trabalho mais 
desestruturado e com redução do 
padrão salarial ameaça evolução 
das contribuições previdenciárias.
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O Brasil vive hoje o aprofun-
damento do golpe parlamentar, 
midiático e jurídico que rompeu 
com a democracia em 2016, 
semeou ódio às mulheres e à popu-
lação LGBT e reforçou o racismo. 
Temos vivido uma conjuntura 
de avanço do conservadorismo 
e de perda de direitos sociais e 
trabalhistas historicamente con-
quistados, seguida do aumento da 
violência e do controle sobre a vida 
e o corpo das mulheres, além da 
repressão, da criminalização aos 
movimentos sociais populares e 
da desqualificação e perseguição 
das esquerdas. Em que pese essa 
onda conservadora, o feminismo 
tem resistido nas ruas contra a 
retirada de direitos, contra a vio-
lência e feminicídios, lutando por 
autonomia e por nossos direitos 
sexuais e reprodutivos.

Os desmontes dos direitos e 

MANIFESTO

Movimentos de Mulheres Contra a Reforma da Previdência 
Social convocam Lutas para o todo o mês de março de 2017

“Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. 

Esses direitos não são permanentes. Você terá que se manter vigilante durante toda a sua vida” (Simone de Beauvoir)

das políticas sociais atingem de 
forma particular as mulheres. 
Quanto mais avançam a privati-
zação e a precarização da saúde e 
da educação, por exemplo, mais 
se intensifica a sobrecarga de 
responsabilização e de trabalho 
das mulheres, aumentando desi-
gualdades de gênero, classe, raça 
e de geração.

Na contramão do reconheci-
mento da sobrecarga de trabalho 
e de responsabilidades historica-
mente imputadas às mulheres, foi 
apresentada pelo governo golpista 
de Michel Temer uma proposta de 
reforma da Previdência que propõe 
igualar a idade de homens e mu-
lheres, trabalhadores(as) rurais e 
urbanos para 65 anos, com 25 anos 
de contribuição. Dessa forma, as 
trabalhadoras rurais, por exemplo, 
que até agora se aposentavam com 
55 anos, precisarão trabalhar pelo 

menos 10 anos a mais. Equiparar a 
idade de homens e mulheres para 
aposentadoria é desconsiderar 
a tripla jornada de trabalho das 
mulheres, que garantem a reali-
zação do trabalho doméstico e de 
cuidados, além da reprodução da 
força de trabalho.

Com as novas regras, as 
pensões por morte e os benefícios 
assistenciais definidos pela Lei 
Orgânica de Assistência Social 
(Loas) deixam de ser vinculados 
ao salário mínimo, e a idade de 
acesso do Benefício da Prestação 
Continuada (BPC) passará para 
70 anos, retirando o acesso de 
milhares de pessoas ao benefício, 
que, em diversas famílias, é a única 
fonte de renda.

Para trabalhadoras e traba-
lhadores rurais, a PEC 287/2016 
propõe várias mudanças que 
dificultam, significativamente, o 

acesso aos direitos previdenciários. 
Um dos maiores problemas está na 
obrigatoriedade da contribuição 
individual em substituição à apli-
cação de alíquota sobre o resultado 
da comercialização da produção 
(art. 195, § 8º, da Constituição Fe-
deral), conhecido como Funrural. 
No contexto das relações desiguais 
na família, quando a família tiver 
que optar por um membro da fa-
mília para contribuir, dificilmente 
será a mulher ou a/o jovem.

Outra alteração drástica será a 
desvinculação da aposentadoria do 
salário mínimo, que será 51% da 
média dos salários de contribuição, 
somados a 1% por ano de contri-
buição. Isto significa que, para se 
aposentar com um salário míni-
mo, um(a) trabalhador(a) rural 
necessitará ter contribuído por 49 
anos e ter começado a contribuir 
aos 16 anos de idade.

Nossos direitos só a luta faz valer! Nenhum direito a menos! Fora, Temer!

Nós, mulheres trabalhadoras 
do campo, da floresta, das águas 
e da cidade, manifestamos nossa 
posição contrária à reforma da Pre-
vidência Social que impõe retirada 
de direitos adquiridos e aumento 
das desigualdades sociais; mas não 
mexe nos privilégios das classes 
dominantes, levando à privatização 
deste direito social e ao aumento do 
lucro dos bancos e das empresas de 
previdência privada. Defendemos 
o sistema de Seguridade Social e 
a Previdência Universal, Pública e 
Solidária, que contribua de forma 
justa com a distribuição de renda 
e a diminuição das desigualdades 
entre homens e mulheres, consi-
derando as diferenças entre as(os) 
trabalhadoras(es) rurais e urbanos.

Só com uma ampla mobiliza-
ção impediremos esses retrocessos. 
Nosso caminho e alternativa é 
resistir e lutar juntas!!!

Manifestação no Centro do Rio, no dia 8 de Março 
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