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Terça-feira, dia 11 de abril:

O governo ilegítimo e seus aliados, com o apoio da mídia e a parceria 
com setores do Judiciário, avançam contra os direitos conquistados pelos 
trabalhadores com muita luta, suor e lágrimas. Temos que pôr um fim a isto. 
Por este motivo vamos parar o Brasil daqui a duas semanas. Página 2

Rumo à greve geral de 28 de abril!

Calendário das reuniões em unidades já agendadas. Página 3

Eleição de delegados sindicais de base

Assembleia geral estatutária, às 10h, em primeira convocação, e às 
10h30, em segunda chamada, com qualquer quórum, no auditório do 
CT. Confira a Pauta na Página 3
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DOIS PONTOS

O impacto da terceirização ilimitada nas Ifes
A Fasubra emitiu nota oficial 

sobre a aprovação do Projeto de Lei 
4.302/1998, que regulamentou a 
terceirização ilimitada. “A terceiri-
zação visa atender aos anseios das 
representações de algumas esferas 
do capital que atuam em nossa 
economia dependente e subalter-
na, em detrimento dos interesses do 
conjunto de trabalhadoras e traba-
lhadores no país”, inicia o texto no 
qual foi avaliada as consequências 

para as universidades públicas. 
“Especificamente para as 

universidades públicas, o projeto 
apresentará grandes impactos ne-
gativos, pois a Emenda Constitu-
cional 95 (antiga PEC 241/2016 e 
55/2016) visa diminuir substan-
cialmente as verbas públicas para a 
educação superior (e demais áreas 
sociais). Aliado a isso, paralelamen-
te as universidades vão se deparar 
com a ampliação da terceirização, 

cujos recursos estarão vinculados 
à rubrica de gastos com pessoal, 
o que provocará diretamente e in-
diretamente uma diminuição no 
investimento nos demais setores da 
universidade”, diz a nota. 

As aposentadorias serão mais 
um fator para ampliar a terceiriza-
ção. “Com as futuras aposentadorias 
de trabalhadores técnico-adminis-
trativos em educação e de docen-
tes, é possível que as universidades 

sejam pressionadas a optar pela 
contratação dessas categorias via 
terceirização, aumentando assim a 
rotatividade de trabalhadores dentro 
das universidades, com contratos 
por tempo determinado. Ainda, a 
tendência é de que seja ampliada 
a contratação de bolsistas para de-
sempenhar funções administrativas 
em diversos setores das instituições, 
enfraquecendo e prejudicando a 
construção de uma gestão e de um 

processo de ensino, pesquisa e ex-
tensão gratuito e com qualidade”, 
destaca ainda a nota. 

Segundo a Fasubra, “a lógica do 
mercado avançará a passos largos 
dentro das instituições federais de 
ensino superior”, isso num governo 
que tem como perspectiva consoli-
dar o trabalho terceirizado, tempo-
rário e ainda mais precarizado como 
padrão de contrato de trabalho para 
os setores público e privado.

Rumo à greve geral 
de 28 de abril

As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo apostam suas fichas na greve 
geral de 28 de abril, ação estratégica para derrotar as reformas da Previdência 
e trabalhista, e a terceirização do governo golpista de Michel Temer. É uma ação 
construída com o conjunto das centrais sindicais para dar o recado a Temer e 
sua base parlamentar no Congresso: Nenhum direito a menos!

No dia 31 de março houve o esquenta da greve geral, com milhares de 
pessoas indo às ruas do país protestar contra as reformas. Ir às ruas para de-
nunciar, repudiar e barrar a reforma da Previdência (que pretende acabar com 
a previdência pública no Brasil) e a reforma trabalhista (que rasga a CLT e gera 
o trabalho precário e a terceirização, que institucionaliza o bico para milhões 
de trabalhadores) é uma tarefa de todo brasileiro. Enfim, denunciar, repudiar e 
barrar tais iniciativas é tarefa de todos os trabalhadores! 

Vamos à greve geral!

O que muda na Previdência se o Congresso 
aprovar a PEC 287/16 do governo ilegítimo

 A nova regra vale para ho-
mens e mulheres, trabalhadores 
de empresas privadas e servidores 
públicos federais.

 Pelas regras propostas, o 
trabalhador precisa atingir a idade 
mínima de 65 anos e pelo menos 
25 anos de contribuição para poder 
se aposentar. Neste caso, ele rece-
berá 76% do valor da aposentado-
ria – que corresponderá a 51% da 
média dos salários de contribuição, 

acrescidos de um ponto percentual 
desta média para cada ano de con-
tribuição. Por exemplo: o traba-
lhador com 65 anos de idade e 25 
anos de tempo de contribuição terá 
a aposentadoria igual a 76% (51 + 
25) do seu salário de contribuição.

 A cada ano que contribuir a 
mais, o trabalhador terá direito a 
um ponto percentual. Para receber 
a aposentadoria integral (100% do 
valor), o trabalhador precisará con-

tribuir por 49 anos: 25 anos obriga-
tórios e 24 anos a mais.

 Os que já tiverem tempo de 
aposentadoria, se aposentam pelas 
regras atuais. Mas os que ainda 
não têm tempo, terão uma regra 
de transição: homens com 50 anos 
ou mais e mulheres com 45 anos 
ou mais terão que trabalhar 50% 
a mais do que falta hoje para a 
aposentadoria. Só que para receber 
a aposentadoria integral terão que 

contribuir por 49 anos.
  Para servidores federais, pas-

sa a existir uma única modalidade 
de aposentadoria voluntária, que 
exigirá os requisitos de 65 anos de 
idade, 25 anos de contribuição, 10 
anos no serviço público e 5 anos no 
cargo efetivo, tanto para o homem 
como para a mulher. A transição 
(como no regime geral) para os 
atuais segurados será aplicada a 
servidores com idade igual ou su-

perior a 50 anos (homens) ou 45 
anos (mulheres). As aposentadorias 
voluntárias dos servidores que segui-
rem a regra de transição e tenham 
ingressado no cargo até 31/12/2003 
serão concedidas com integralidade 
e paridade.

 Professores homens que se 
aposentam com 30 anos e mulheres 
com 25 também passam às mesmas 
regras que os demais.
Fonte: Agência Brasil/UOL Economia

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 
Coordenação de Comunicação / Edição: Amag / Reportagem: Amag, Eac e Regina Rocha / Projeto Gráfico: Luís Fernando Couto / Diagramação: Luís Fernando 
Couto, Jamil Malafaia e Edilson Soares / Fotografia: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Tiragem: 6.500 exemplares / As matérias não assinadas deste jornal são de 
res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical / Correspondência: aos cuidados da Coordenação de Comunicação. 
Tel.: (21) 3194-7100  Impressão: 3graf (21) 3860-0100.

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598 - CNPJ:42126300/0001-61



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1196 – 10 a 16 de abril de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 3

AGENDA DE LUTAS

A comissão constituída por 
proposição da bancada técnico-
-administrativa no Conselho 
Universitário (Consuni) – com o 
propósito de discutir e organizar 
ações para combater os ataques 
aos direitos conquistados, como 
a retirada arbitrária dos 28,86% 
dos contracheques – realizou 
uma reunião no dia 4 de abril, no 
segundo andar da Reitoria. 

O objetivo da reunião foi dar 
andamento às iniciativas pro-
postas. São três frentes de traba-
lho apontadas para recuperar os 
28,86%: administrativa, a cargo 
da Reitoria; jurídica, de respon-
sabilidade da assessoria jurídica 
do Sintufrj; e política, continuar 
tentando agendar reunião com o 
Ministério do Planejamento. 

Um dos caminhos que a co-
missão pretende seguir para che-
gar ao Planejamento é através da 
bancada de parlamentares do Rio 
de Janeiro, conforme foi proposto 
na reunião.  

Presença
Participaram da reunião 

o pró-reitor de Pessoal e pre-

Eleição dos delegados sindicais de base 
A lista com os nomes e unidades de todos os candidatos encontra-se 
disponível no site do Sintufrj (www.sintufrj.org.br).

Reuniões agendas em unidades 

Segunda-feira, 10/4: 
• Às 10h, na Escola de Educação Infantil. 
• Às 11h, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), na sala da Congregação.
• Às 16h, na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC), no teatro de arena.

Quarta-feira, 12/4: 
• Às 10h, no Colégio de Aplicação (CAp). 

Conselho de Delegados Sindicais de Base
A instalação do conselho ocorrerá na primeira semana de maio, como parte das atividades político-sindicais 

pelo Dia do Trabalhador. 

Assembleia geral estatutária terça-feira, dia 11

Reunião geral dos aposentados e pensionistas 
Será realizada no dia 25 de abril, uma terça-feira, às 9h, em primeira convocação, e às 9h30, em segunda 

chamada, com qualquer quórum, no Espaço Cultural do Sintufrj.
Pauta – Informes sobre as ações judiciais e os ataques do TCU aos processos de aposentadorias encami-

nhadas pela UFRJ para homologação; avaliação de conjuntura e reformas da Previdência e trabalhista; enca-
minhamento para a greve geral do dia 28 de abril e eleição dos delegados sindicais de base dos aposentados.  

Às 10h, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda chamada, com qualquer quórum, no auditório 
do Centro de Tecnologia (CT), no Fundão.

Pauta – Informes sobre as ações judiciais; avaliação de conjuntura e construção da greve geral do dia 28 
de abril; aprovação do calendário eleitoral para a gestão 2017-2020 e prorrogação do mandato da atual direção 
sindical. Não faltem, companheiros!

Comissão do Consuni volta a se reunir 
sidente da comissão, Agnaldo 
Fernandes; Francisco de Assis, 
representando o Sintufrj; Iaci 
Azevedo, representando uma 
das três forças do movimento 

sindical na UFRJ; e Huascar da 
Costa, um dos representantes da 
bancada técnico-administrativa 
no Consuni. 

Faltaram os representantes 

dos conselheiros docentes no 
Consuni, das outras duas forças 
políticas que militam no mo-
vimento sindical na UFRJ e da 
Adufrj. 

Agenda
A próxima reunião foi marcada 

para terça-feira, dia 11 de abril, às 
13h30, no bloco I-2000 do Centro 
de Tecnologia (CT), na sala I-122. 

HUASCAR Costa, um militante da base, Iaci Azevedo, Francisco de Assis e Agnaldo Fernandes
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rávit”, explicou. “Nossa conclusão 
é que não há déficit hoje e não 
haverá no futuro. E também não 
há resultado único para o futuro, 
pois depende do posicionamento 
político que será tomado hoje com 
relação à Previdência. O governo 
trabalha com uma ficção e diz que 
teremos que nos submeter porque 
é inexorável. Estamos sendo tra-
tados como cidadãos de quinta 
categoria, como se fôssemos idiotas 
que não conseguem perceber a 
manipulação que existe por trás 
dos números.”

CUT mobiliza 
para a greve geral
O presidente da CUT-Rio, 

Marcelo Rodrigues, conclamou 
todos a difundir as informações do 
debate em escolas, nos pontos de 
encontros nos bairros, sindicatos, 
no almoço em família. Disse que 
a central sindical está chamando 
a unidade das forças progressistas 
no país para barrar a retirada de 
direitos, com a organização de 
uma greve geral. 

“Abril vai ser um mês verme-
lho, de ir para as ruas, de estarmos 
em cada praça convocando para o 
dia 28 de abril, quando vamos pa-
rar este país para que não metam a 
mão nos nossos direitos”, afirmou.

Defensores públicos
contra a reforma
“A Defensoria Pública está uni-

da contra a reforma da Previdência 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Frente Parlamentar contra 
a Reforma da Previdência 
Nacional, presidida pelo ve-

reador Reimont (PT), realizou, no 
dia 3 de abril, debate no plenário da 
Câmara Municipal do Rio de Janei-
ro sobre os impactos da reforma da 
Previdência. O propósito da frente 
é que as pessoas repercutam as 
informações sobre o tema com os 
familiares, nas igrejas, associações 
e praças. 

“Porque se esta reforma passar, 
teremos uma tragédia na vida 
do trabalhador brasileiro”, disse 
Reimont, que fez um apelo aos 
eleitores para que não deixem 
os deputados federais à mercê de 
sua própria vontade: “(Eles) Não 
receberam delegação para fazer o 
que quiserem, como esta reforma 
que ataca direito”.

O plenário ficou cheio. Polí-
ticos (vereadores e deputados), 
sindicalistas e representantes de 
diversas categorias profissionais 
e de movimentos sociais partici-
param do debate, que reuniu a 
professora da UFRJ Denise Gentil, 
os deputados federais Alessandro 
Molon (Rede), Jandira Feghali 
(PCdoB) e Luiz Sérgio (PT-RJ), 
que faz parte da Comissão Especial 
da Reforma da Previdência no 
Congresso Nacional, o presidente 
da CUT-Rio Marcelo Rodrigues, a 
procuradora Regional do Trabalho 
Lisyane Chaves Motta, o defensor 
público federal Thales Arcoverde 
Treiger e o subdefensor público-
-geral do estado Rodrigo Pacheco.

Os debatedores mostraram 
como são falaciosos os argumentos 
do governo na tentativa de enganar 
o povo. O debate foi transmitido ao 
vivo pela TV Câmara e pelos sites 
da CUT e da deputada Jandira 
Feghali. Durante o evento foram 
registrados foram 48 mil acessos 
ao site da parlamentar. 

Desmistificando 
o déficit   
“A Previdência teria um déficit 

tão grande que justificasse essa 

Debate desmascara governo ilegítimo   
PEC 287 foi debatida na Câmara de Vereadores do Rio com a participação de Denise Gentil, Reimont, Jandira Feghali, Luiz Sérgio, procuradores e defensores públicos  

reforma tão brutal, tão cruel? Acre-
dito que esse déficit não existe”, 
iniciou Denise Gentil. 

Para a economista, não é 
possível o governo prever déficit, a 
não ser forjando números, que não 
são condizentes com a realidade.

Diante do cenário desastroso 
projetado pelo governo para o 
ano de 2060 (ao justificar a refor-
ma, Temer diz que nesse ano as 
despesas com a Previdência con-
sumirão 11% do Produto Interno 
Bruto – PIB do país), a economista 
questiona como o governo teria 
chegado a este número como 
verdade definitiva, sem explicar 
sequer como foi feito o cálculo.

Ela traçou três cenários: pes-
simista, moderado e otimista: 
“Trabalhamos como fazem os 
verdadeiros estudos científicos e 
não para chegar a um número 
cabalístico. O governo só tem 
proposto cortar gastos, oprimindo 
a renda do trabalhador. Fizemos 
um estudo do que seria o contrário, 
mexer do lado da receita. Pensa-
mos, por exemplo, que o governo 
poderia retroceder no processo de 
desonerações (redução parcial do 
imposto pago pelas empresas), de 
forma que estes recursos voltem 
para a Previdência e não para 
formação de superávit. E também 
que pudesse voltar atrás na des-
vinculação da receita e que fosse 
capaz de cobrar a dívida ativa 
previdenciária de R$ 350 bilhões, 
e se preocupasse também em 
combater a sonegação. E ainda, 
que o governo pudesse dar impulso 
à produtividade do trabalho no 
Brasil, com a formalização de 
trabalhadores”.

Os cenários a que chegou 
Denise Gentil com base nessas 
premissas apontam resultados 
completamente diferentes do 
estimado pelo governo. 

“A gente descobre que, mesmo 
para o cenário pessimista, há um 
déficit 54% inferior ao propalado 
pelo governo. E num cenário mo-
derado, é possível vislumbrar supe-

e elaborou nota técnica (sobre a 
reforma da Previdência, no final 
de março), que foi entregue ao 
Parlamento, onde aponta graves 
riscos de retrocesso, não só para o 
servidor público, mas para a popu-
lação mais vulnerável”, informou 
Rodrigo Pacheco, subdefensor 
público-geral do Estado do Rio 
de Janeiro.

Thales Arcoverde, defensor 
público federal dos direitos Hu-
manos do Rio de Janeiro, criticou 
o presidente da Câmara Federal, 
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
que disse que a Justiça do Trabalho 
“nem deveria existir”, pois para ele 
há excesso de regras para a relação 
entre patrões e empregados.

MPT rejeita proposta 
de reforma trabalhista
A procuradora Lisyane Chaves 

disse que o Ministério Público do 
Trabalho redigiu nota técnica re-
jeitando integralmente a proposta 
de reforma trabalhista do governo, 
a qual foi endereçada ao presidente 
Michel Temer com pedido para que 
vetasse o projeto de terceirização, 
que acabou sendo aprovado e 
sancionado. 

“Estou disposta a ir às ruas 
para que a gente possa discutir a 
questão do desmonte pelo qual está 
passando o direito do trabalho”, 
disse ela, relacionando efeitos das 
reformas propostas, como a da 
Prevalência, do negociado sobre 
o legislado e a terceirização, que 
é a porta da precarização por onde 
ocorrem grande parte dos aciden-
tes de trabalho e a discriminação.

Na opinião da procuradora, o 
governo e seus aliados estão partin-
do para o confronto, quebrando a 

 “Estamos sendo 
tratados como 
cidadãos de quinta 
categoria, como se 
fôssemos idiotas 
que não conseguem 
perceber a 
manipulação que 
existe por trás dos 
números”

A
REIMONT Luiz DENISE Gentil JANDIRA Feghali MARCELO Rodrigues RODRIGO Pacheco THALES Arcoverde

AO VIVO: debate pôde ser acompanhado pelos sites da CUT-Rio e da deputada Jandira Feghali 
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jovem, seja mais conservador que 
o FMI”, rebateu Denise Gentil, ex-
plicando que, desde 2012, o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco 
Mundial não recomendam mais 
a reforma da Previdência, porque 
não funcionou na Grécia, Portugal 
e Espanha, e hoje países europeus 
já estão revertendo o que fizeram.

“O urso ficou hibernando 13 
anos, deram um golpe de Estado 
e retomaram com sofreguidão 
esta covardia que é a reforma da 
Previdência, mas o conjunto é o 
neoliberalismo, o Estado míni-
mo”, disse Antônio Rodrigues, 
do Sindicato dos Professores do 
Município do Rio (Sinpro-RJ). 

Claudio Pereira, da União 
Estadual por Moradia Popular, 
propôs que se cobrasse posição de 
cada parlamentar. “Não podemos 
esquecer o massacre que vai ser 
para as pessoas mais humildes (se 
a reforma for aprovada). Muita 
gente vai morrer sem assistência 
nenhuma”, previu. 

Convite cutista – O presi-
dente da CUT-Rio convidou todos 
para a reunião que será realizada 
na segunda-feira, dia 10, às 17h, 
no auditório da Central (Avenida 
Presidente Vargas, 502), para a 
campanha “Reaja agora ou morra 
trabalhando”. O contato é pelo 
e-mail reajaagora@cutrj.org.br.

Repúdio a Rodrigo Maia 
– O vereador Reimont solicitou aos 
deputados federais que entreguem 
ao presidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia, uma moção 
de repúdio da Frente Parlamentar 
à reforma da Previdência. 

aos parlamentares para derrotar 
esta crueldade”, disse o deputado. 

Pagando a conta 
do impeachment
Jandira Feghali apontou que 

a economia serve a um modelo 
de sociedade: “Eu posso ter uma 
economia que sirva para superar 
a desigualdade ou que sirva para 
a concentração de renda”, e acres-
centou que o impeachment não 
foi de graça: “Estão pagando o 
impeachment com estas propostas, 
particularmente para aqueles que 
têm grande interesse numa parte 
importante da Previdência, que é o 
sistema financeiro brasileiro. Não 
existe cenário confiável que aponte 
a derrocada da Previdência”.

Segundo a deputada, o principal 
problema não está na Previdência, 
mas na política macroeconômica; e 
o principal algoz do déficit nominal 
se chama juros. “O problema está na 
economia deste governo, que depois 
de um ano do impeachment não 
consegue sinal de recuperação. Com 
a PEC 55, foram congelados gastos 
de custeio e investimento. Agora 
pergunta se tem algum limite nos 
gastos financeiros. Nenhum. A perda 
é no gasto social, mas o pagamento 
de juros de bancos é liberado”.

Estamos 
virando o jogo
Para Alessandro Molon, a mo-

bilização é a única saída para virar 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Debate desmascara governo ilegítimo   
PEC 287 foi debatida na Câmara de Vereadores do Rio com a participação de Denise Gentil, Reimont, Jandira Feghali, Luiz Sérgio, procuradores e defensores públicos  

espinha de um edifício construído, 
que é o direito do trabalho, e que 
visa regular relações conflituosas: 
“Isso vai gerar uma terra arrasada 
que não gera mais empregos e vai 
quebrar a espinha da Previdência, 
porque a fonte de custeio é a folha 
de pagamento”.

Pressão aos
parlamentares
Para o deputado federal petista 

Luiz Sérgio, parece que o princípio 
de que o Estado tem que proteger 
as pessoas está sendo destruído por 
este governo, que não tem legiti-

midade popular e voto para fazer 
essas reformas. Ele lembra que os 
46 deputados e três senadores do 
Rio de Janeiro não foram eleitos 
com programa de flexibilização 
de direitos dos trabalhadores e de 
reforma da Previdência. 

“As pessoas terão muita difi-
culdade de se aposentar. Mais de 
noventa por cento dos brasileiros 
se aposentam por idade. A emenda 
(a PEC 287/2016) é extremamente 
cruel, insensível, injusta e inaceitá-
vel. É feita na lógica do mercado. 
Quando congela por 20 anos gastos 
sociais para pagar juros da dívida, 
isto é para poder ter mais para 
satisfazer o sistema financeiro. A 
pressão aos parlamentares tem 
que começar por dentro. Nossa 
tática é jogar para mais tarde essa 
discussão (na Câmara federal), 
para que cresça a pressão popular 

 “O impeachment 
não foi de graça, 
e estão pagando 
a conta com 
essas propostas, 
particularmente 
ao sistema 
financeiro, que tem 
grande interesse 
numa parte da 
Previdência Social” 

 “Reforma da 
Previdência não 
deu certo na Grécia, 
Portugal e Espanha, 
e hoje países 
europeus estão 
retornando aos 
antigos modelos”  

o jogo, e ele acredita que isto está 
ocorrendo. A ilegalidade da proposta 
do governo, aponta ele, não se deve 
apenas ao fato de ocupar a presidên-
cia da República ilegitimamente. 
Mas também porque não foi esse 
o programa eleito (reformas), o 
que contraria a essência do que foi 
definido pelo povo em 2014, que foi 
um país que reduza as desigualda-
des e não um país que aprofunde 
as desigualdades.  

O deputado lembrou que a Pre-
vidência faz parte de um sistema de 
seguridade social feito para garantir 
que as pessoas tenham mínimas 
condições dignas para a vida, e que 
a proposta de reforma do governo 
é carregada de morte, porque retira 
essas condições mínimas dos cida-
dãos. Para o parlamentar, os pontos 
(da proposta) são indefensáveis: 
“Pensaram um cenário irreal para 
2060, um tamanho de rombo e 
quanto tem que economizar. No 
fundo o que querem é desmontar 
a Constituição de 88. Nós temos 
chances reais de derrubar esta pro-
posta se houver pressão. Se em 28 
de abril pararmos este país, a gente 
vai derrotar essa reforma”. 

Manifestações 
O vereador Otoni de Paula 

(PSC) apontou que a reforma 
da Previdência não é um tema 
da esquerda, da direita, mas da 
sobrevivência do Brasil e de seu 
povo. Independente de ideologias 
nos unimos, do pastor ao pai de 
santo, do evangélico ao ateu, do 
PSC ao PT, porque o mal está por 
atingir a todos nós”

Já o vereador Leandro Lyra 
(Novo) defendeu a reforma. Se-
gundo ele, “o Brasil gasta muito 
com a Previdência e, embora o país 
ainda seja jovem, a Previdência dá 
sinais calorosos de insustentabili-
dade”. Sob vaias, acrescentou que 
os trabalhadores podem acabar 
sem nenhum direito e que o país 
já viu o custo de se brincar com as 
contas públicas. 

“Lamento que o senhor, tão 

 “A reforma 
trabalhista vai gerar 
terra arrasada e 
quebrar a espinha 
da Previdência”

RODRIGO Pacheco THALES Arcoverde LISYANE Chaves CLAUDIO da Silva LUIZ Sérgio OTONI de Paula

Fotos: Renan Silva

AO VIVO: debate pôde ser acompanhado pelos sites da CUT-Rio e da deputada Jandira Feghali 
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Maia quer reforma trabalhista 
aprovada no dia 19
O presidente 
da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) – o 
mesmo que disse 
à imprensa que a 
Justiça do Trabalho 
nem deveria existir 
–, anunciou que a 
reforma trabalhista 
deve ser aprovada 
no dia 19 de abril. 
A proposta passa 
como um trator 
sobre a legislação 
trabalhista atual.
Segundo o site 
da Câmara, a 
proposta tramita em 
caráter conclusivo 
e, se aprovada na 
Comissão Especial, 
segue diretamente 
para o Senado. 
Mas o projeto 
pode ser analisado 
pelo plenário da 
Câmara caso haja 
o requerimento 
de pelo menos 51 
deputados.

Fim de direitos
O relatório, segundo o relator 

Rogério Marinho (PSDB-RN), 
não vai abrir mão de garantir 
a prevalência de acordos e con-
venções coletivos entre patrões e 
empregados sobre a legislação.

Para os partidos de direita, 
a reforma não retira direitos 
dos trabalhadores. No entanto, 

para os que participaram da pe-
núltima audiência pública da 
Comissão Especial da Reforma 
Trabalhista, no dia 5 de abril, a 
proposta acaba com a CLT. 

“Reforma é conversa para 
boi dormir. Isso aqui é pura-
mente retirar direitos”, disse 
Carlos Lupi, presidente nacio-
nal do PDT.

Oficializa o bico
A proposta de Temer faz re-

gredir os direitos trabalhistas à 
década de 1940 (antes da apro-
vação da CLT, que foi em 1943). 
O Ministério Público do Traba-
lho já apontou a inconstitucio-
nalidade da proposta, porque 
fere o princípio de que não deve 
haver retrocesso social, pois terá 
impacto brutal sobre aqueles 
submetidos aos piores salários e 
condições de trabalho.

“A reforma trabalhista de 
Temer ofi cializa o bico. Você só 
trabalha quando o patrão cha-
ma, só ganha pelo que produz, 
pode ser temporário por 120 dias 
ou mais e tem que negociar fé-
rias, 13º salário”, disse Vagner 
Freitas, presidente nacional da 
CUT, em entrevista ao portal da 
Central.

Ele alerta que o deputado 
que aprovar esta reforma fi cará 
conhecido como aquele que de-
sempregou o trabalhador e terá 
seu rosto exposto em todo o país 
como traidor da classe trabalha-
dora. “Vamos botar a cara dele 
nos postes, e não vão se eleger 
nunca mais”, disse. 

“Não é negociação, 
é retirada de direitos”

A procuradora do Ministério 
Público do Trabalho Lisyane 
Chaves aponta que o Direito do 
Trabalho nasceu no início do 
século retrasado como forma de 
contemporizar confl itos entre 
capital e trabalho, estabelecendo 
um contrato mínimo legal, com 
jornada e férias. 

“É esse contrato mínimo que 
está sendo atacado. O que está se 
propondo não é negociação, mas 
retirada de direitos”, reafi rma.

Ela questiona que tipo de 
emprego é gerado quando se 
troca o trabalho formal pelo 
trabalhador precarizado. 

“Não tem como cobrar do 
empresário nem o recolhi-
mento dos encargos previden-
ciários. Trabalho não é mer-
cadoria, mas o empresariado 
está quebrando a espinha do 
trabalhador, achando que 
com isso terão mais lucros”, 
lamenta.

Para ela, a proposta leva a 
precarização, pauperização, au-
mento da violência, adoecimen-
to, insegurança jurídica. Ao con-
trário de modernizar, vai causar 
a ruptura de vínculos sociais.

“Modernizar é acabar com o 
trabalho escravo e infantil, re-
gulamentar o artigo da Consti-
tuição contra a dispensa arbitrá-
ria, acabar com o assédio moral, 
acabar com o grande número 
de acidentes de trabalho. Isso é 
modernidade”, concluiu a pro-
curadora.

A proposta do 
governo ponto 
a ponto

Negociado sobre legislado – O principal retrocesso é a imposi-
ção do negociado sobre o legislado. Um acordo ou convenção coleti-
va entre sindicato patronal e de trabalhadores poderá se sobrepor às 
leis trabalhistas. Isso já é permitido hoje, desde que a negociação seja 
para aumentar benefícios. A proposta tem o objetivo de reduzir esses 
benefícios.

Um patrão pode criar um sindicato e utilizar a entidade para legi-
timar a perda de direitos. Pode ser criada uma colcha de retalhos em 
substituição ao direito do trabalho.

Aumento da jornada – O acordo coletivo pode dispor sobre a 
jornada de trabalho. Deixa de existir o limite de oito horas diárias. A 
lei abre a possibilidade para que o trabalhador cumpra jornada de 12 
horas ou até mais; também permite a redução do horário de almoço 
de uma hora para 30 minutos.

Justiça pró-forma – A Justiça do Trabalho analisará apenas a 
forma dos acordos e não seu conteúdo. A lei dá então carta branca 
para que patrões negociem a perda de direito dos funcionários.

Tempo parcial – A proposta quer ampliar o regime de tempo 
parcial de 25 horas para 30 horas. O objetivo é tornar esse tipo de con-
trato mais atraente para o empresário. Esse tipo de contrato permite 
salários abaixo do mínimo, já que é proporcional às horas trabalha-
das. Ou seja, por salário menor que o piso nacional, que é baixo. A lei 
amplia o trabalho temporário de 90 para 120 dias.

Representação sindical – A lei assegura eleição de um repre-
sentante dos trabalhadores no local de trabalho, mas não estabelece 
critérios. Segundo o projeto, o representante não necessita de fi liação 
sindical, o que abre espaço para que patrões possam usar artifícios 
para escolher estes representantes.

Fonte: Câmara dos Deputados e CUT

FIM DA CLT

O PRESIDENTE ilegítimo Michel Temer e o deputado carioca Rodrigo Maia riem dos trabalhadores brasileiros
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FIM DA CLT

Fotos: Renan Silva

Terceirização ilimitada entra em vigor
STF livra a cara dos órgãos 
públicos, retirando deles a 
corresponsabilidade por 
desrespeito a direitos trabalhistas, 
como o pagamento de salários, 
aos terceirizados

“Terceirização liberada”. Foi 
assim que a imprensa golpista co-
memorou a aprovação do projeto 
que regula o trabalho terceirizado 
no país (o qual permite a terceiri-
zação das atividades-fi m das em-
presas), sancionado pelo presidente 
Temer, com três vetos, em 31 de 
março, no Dia Nacional de Protes-
tos contra as reformas da Previdên-
cia e trabalhista, em que milhares 
de pessoas foram às ruas na luta 
por seus direitos. 

Do projeto de lei aprovado no dia 
22 de março pela Câmara dos Depu-
tados, foram vetados o parágrafo 3º 
do artigo 10 (que previa a possibili-
dade de prorrogação do prazo de 270 
dias nos contratos temporários ou de 
experiência) e os artigos 11 e 12, que, 
segundo o governo, repetiam itens 
que já estão no artigo 7º da Consti-
tuição Federal.

O presidente golpista disse que 
as regras não colocam em risco 
direitos trabalhistas e que não vê 
motivos para salvaguardas aos tra-
balhadores. O texto foi publicado 
naquele mesmo dia 31 em edição 
extra do Diário Ofi cial da União, 
e passou a valer imediatamente. 

Projeto de FHC
O projeto de terceirização já em 

vigor foi enviado ao Congresso Na-
cional pelo governo Fernando Hen-
rique Cardoso, em 1998. A proposta 
já havia sido aprovada pela Câma-
ra e, ao passar pelo Senado, sofreu 
alterações. De volta à Câmara, o 
texto aguardava desde 2002 pela 
análise fi nal dos deputados.

Havia outro projeto em tra-
mitação, o PL 4.300, que tam-
bém trata da terceirização. Ele foi 
aprovado em 2015 pela Câmara e 
seguiu para o Senado como PLC 
30, onde se encontra até hoje. Ao 
se deparar com difi culdades para 
aprovar o texto, que está sob a 
relatoria do senador Paulo Paim 
(PT-RS), o governo de Michel Te-
mer e sua base uniram forças para 
retomar o projeto de 1998 proposto 
pelo governo FHC.

Reação
O projeto aprovado é conside-

rado pelo movimento sindical mais 

prejudicial à classe trabalhadora do 
que o outro. “O empresário poderá 
demitir um funcionário que tem 
carteira assinada com a sua empre-
sa e contratar uma outra empresa 
para prestar aquele serviço. Com 
certeza, o trabalhador terá um salá-
rio menor, pois a empresa terceiri-
zada buscará ter lucro”, afi rmou o 
deputado Ságuas Moraes (PT-MT), 
vice-líder do partido na Casa, à re-
vista Fórum.

Mas os trabalhadores estão mo-
bilizados, e vão reagir. Constroem a 
greve geral do dia 28 de abril contra 
as reformas da Previdência e traba-
lhista e contra a retirada de direitos.

E já há ação no Supremo Tri-
bunal Federal contra a nova lei da 
terceirização, em virtude do risco 
de a medida levar os trabalhadores 
a uma vulnerabilidade irreparável. 

O que muda
Até então, a terceirização só 

era permitida nas atividades-meio, 
como limpeza, vigilância, ma-
nutenção e contabilidade. Agora, 
podem ser terceirizados serviços 
também nas atividades essenciais 
e específi cas das empresas e insti-
tuições. 

O projeto fragiliza ainda mais 
as relações de trabalho, aumenta a 
exploração e não atende às neces-
sidades das instituições. Como se 
vê todos os dias na UFRJ, os traba-
lhadores contratados neste regime 
fi cam sem salários e sem benefícios 
por meses, e a instituição – mesmo 
pagando às empresas – fi ca sem 
serviços tão importantes para o seu 
dia a dia. 

Pode-se imaginar a dimensão 
que o problema tomará quando a 

terceirização for adotada nas ativi-
dades-fi m.

Sai carteira assinada, 
entra contrato temporário

Especialistas dizem que as mu-
danças farão com que, gradativa-
mente, os empregadores, que serão 
empresas terceirizadas, passem a 
substituir a carteira assinada e os 
direitos por contratos temporários 
de trabalho.

Na prática, o projeto (PL 
4.302/98) representa severo re-
trocesso. Aumenta a insegurança 
jurídica, acaba com direitos tra-
balhistas e permite que o setor 
patronal faça o que bem entender 
com os trabalhadores, que ga-
nharão menos, trabalharão mais 
e fi carão expostos a acidentes de 
trabalho. 

O que a nova 
lei permite:

Ilimitada – As empresas pode-
rão terceirizar também a chamada 
atividade-fi m, aquela para a qual a 
empresa foi criada, mudando a atu-
al legislação, que permite apenas 
que atividades secundárias de uma 
empresa possam ser transferidas 
para a responsabilidade de outra.

Professor terceirizado – A 
partir de agora, uma escola, por 
exemplo, poderá terceirizar desde o 
serviço de limpeza até os professores. 
A medida prevê ainda que a contra-
tação terceirizada ocorra também 
na atividade-fi m de um serviço 
público.

Direitos facultativos – A em-
presa terceirizada será responsável 
por contratar, remunerar e dirigir os 
trabalhadores. Mas diferentemente 
do texto da Câmara, que previa a 
garantia aos terceirizados do mes-
mo atendimento médico e ambula-
torial destinado aos empregados da 
contratante, o substitutivo do Sena-
do torna isso facultativo, incluindo 
nesse caso o acesso ao refeitório.

Quarterização – Será per-
mitido à empresa de terceirização 
subcontratar outras empresas para 
realizar serviços de contratação, re-
muneração e direção do trabalho a 
ser realizado por seus trabalhadores 
nas dependências da contratante. 
Esse artifício é apelidado de “quar-
teirização”.

Temporários – Além da preca-
rização das condições de trabalho, o 
projeto modifi ca o tempo permitido 
para a contratação em regime tem-
porário dos atuais três meses para 
180 dias, “consecutivos ou não, 
autorizada a prorrogação por até 90 
dias, consecutivos ou não, quando 
comprovada a manutenção das 
condições que o ensejaram”.  De-
corrido esse prazo, o trabalhador só 
poderá ser contratado novamente 
pela mesma empresa após 90 dias 
do término do contrato anterior.

Responsabilidade – O texto 
aprovado estabelece a responsa-
bilidade subsidiária da empresa 
contratante em relação à respon-
sabilidade da empresa de serviços 
terceirizados pelas obrigações traba-
lhistas. Só que o Supremo Tribunal 
Federal decidiu, no dia 30 de mar-
ço, que a administração pública 
não é responsável pelo pagamento 
de dívidas trabalhistas de empresas 
terceirizadas contratadas por órgãos 
públicos. 

Fontes: Portal da Câmara 
dos Deputados, Revista Fórum, 
Agência Brasil

MANIFESTAÇÃO no Consuni de terceirizados sem salários. Uma cena que virou rotina 
na UFRJ, porque as empresas contratadas pela instituição agem de má-fé com os 
trabalhadores. Agora, a universidade não terá mais responsabilidade sobre isso. 
Isto está certo?

 

         



 

IFCS fez história 
A então Faculdade Nacional de Filosofia 

(FNFi), hoje Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS), foi um dos muitos espaços 
que sofreram com a perseguição política e 
com a atuação de agentes da ditadura dentro 
da universidade. 

Consagrou-se como dedo-duro da ditadura 
o catedrático de História Antiga e Medieval 
Eremildo Vianna. Ele conspirou pelo golpe e 
denunciou professores considerados “subversi-
vos” da universidade, antes e depois de 1964. O 
clima de obscurantismo e de repressão imperou 
tanto na instituição como no seu curso de His-
tória durante muitos anos. Só com o processo 
de reabertura política, iniciado com o governo 
Geisel (1974-1979), e com o avanço das lutas 
pela anistia que novos tempos vieram para o 
IFCS e para o curso de História, com a plena 
reintegração dos docentes cassados, em 1979.

Comissão aguarda posição do Consuni 
A Comissão de Memória e Verdade da UFRJ 

integra as comissões universitárias de Memória e 
Verdade criadas para ajudar a Comissão Nacional 
da Verdade no levantamento das perseguições 
ocorridas nas instituições de ensino. A da UFRJ 
foi criada em julho de 2013 com o objetivo de 
investigar os impactos do regime militar e das 
violações dos direitos humanos no interior da 
universidade. Em 2016, os trabalhos da co-
missão foram suspensos, porque se encerrou a 
sua vigência, e agora aguarda a aprovação do 
Conselho Universitário para a sua continuação.

ÚLTIMA PÁGINA

Em 31 de março deste ano 
completou 53 anos do golpe mili-
tar no Brasil. A política do regime 
militar para as universidades 
implicou o combate e a censura às 
ideias de esquerda e tudo o mais 
considerado perigoso e desviante. 
O regime procurou controlar e 
subjugar o movimento estudan-
til; criou agências de informação 
para vigiar a comunidade uni-
versitária; censurou a pesquisa, 
as publicações e a circulação 
de livros; infiltrou espiões e até 
matriculou militares nos cur-
sos para pressionar e intimidar 
politicamente. E, naturalmente, 
reprimiu e afastou dos meios 
acadêmicos os seus defensores. 
Na UFRJ, muitos integrantes da 
comunidade acadêmica foram 
perseguidos, tiveram seus direitos 
cassados e foram expulsos.

Pelo menos 44 professores 
da UFRJ foram perseguidos e 
expulsos; e 25 estudantes foram 
expulsos, perseguidos, mortos e de-
saparecidos. Esses números foram 
apresentados pela historiadora 
Andréa de Barros Queiroz, em 
seu estudo “A UFRJ e a Ditadura 
Civil-Militar (1964-1985)”. Tais 
números foram consequência da 
principal legislação de exceção 
criada para as universidades, o 
Decreto-Lei 477, de 26 de feve-
reiro de 1969, também chamado 
de “AI-5 das universidades”. Foi 
um ato baixado pelo general 
Artur da Costa e Silva, que punia 
professores, estudantes e técnicos-
-administrativos acusados de 
subversão ao regime e punidos 
com a expulsão. O processo era 
sumário. Os professores ficavam 
impossibilitados de trabalhar em 
outra instituição educacional por 
cinco anos e os estudantes ficavam 
proibidos de cursarem qualquer 
universidade por três anos. 

Os anos de chumbo na UFRJ

Fatos que marcaram a universidade  
31/3/1964 – Na noite de 31 de março, estudantes e professores fizeram 

vigília na Faculdade Nacional de Direito (FND), pois correu a notícia de 
que o prédio seria invadido pelas forças reacionárias que começavam 
a tomar o país. O Comando de Caça aos Comunistas ameaçava atear 
fogo e atacar a faculdade, o que acabou acontecendo na sede da UNE. 
O ataque à Faculdade confirmou-se no dia seguinte, e um massacre foi 
evitado pela ação de uma tropa do Exército antigolpista liderada pelo 
então capitão Ivan Proença, posteriormente preso pela ditadura. 

23/9/1966 – Na madrugada de 22 de setembro de 1966, tropas de 
choque da Polícia Militar invadiram o antigo prédio da então Faculdade 
Nacional de Medicina (FNM), que funcionava na Praia Vermelha, e, 
cruelmente, espancaram diversos estudantes. Era o Dia Nacional de 
Protesto contra a Ditadura, e cerca de 600 estudantes protestavam contra 
diversas ações do governo militar, como o fechamento da UNE, o aumento 
do preço das refeições e, ainda, reivindicavam a libertação do estudante 
de Direito Rodrigo Lima, preso durante 35 dias no Batalhão de Guardas 
do Exército. Muitos foram presos, e os que se livraram foram fichados. O 
episódio ficou conhecido como Massacre da Praia Vermelha e marcou 
a resistência do movimento estudantil ao regime militar. Em 1973 o 
governo militar demoliu o prédio, o que foi avaliado como uma punição.

NA FND, o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira 
(Caco) e os professores comandaram a resistência

MASSACRE DA PRAIA VERMELHA: tropas de choque invadiram a 
FNM e espancaram os estudantes que protestavam contra a Ditadura

Fotos: Internet
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