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O país sob o comando de corruptos

Páginas 3, 5 e 7

Em nota, a Central Única dos Trabalhadores declara que 
não aceita e não reconhece qualquer legitimidade da reforma 
trabalhista aprovada por 50  senadores, obedecendo às ordens 
de um governo golpista e ilegítimo e a serviço dos interesses 
de empresários. E conclama suas bases a seguir na luta pela 
revogação do PLC 38, e informa que utilizará todos os meios 
jurídicos, políticos e sociais para atingir esse objetivo. 

Para a Central, a sanção de Temer a essa lei, “que 
atropela inclusive direitos constitucionais”, não encerra a 
questão. “É preciso derrotar esse ataque maior aos direitos 
trabalhistas e aos sindicatos através da luta de classe. Só 
a força da classe trabalhadora organizada, aliada aos 
movimentos populares e forças políticas que defendem 
os interesses do povo, é que poderá reverter essa série de 

ataques aos direitos sociais, à democracia e à soberania 
nacional”.

Por isso mesmo a CUT reafirma sua posição de Fora, 
Temer, Diretas Já e Constituinte, “para restabelecer a de-
mocracia, anular os atos dos golpistas nocivos aos nossos 
direitos e à nação brasileira”. Está na hora de organizarmos 
uma outra greve geral! Páginas 4 e 6

“Não aceitamos a reforma trabalhista”

Causa repulsa o que o Parlamento brasileiro vem fazendo contra os assalariados e 
a população em geral, para contemplar os interesses mesquinhos das elites deste país 
e a ganância dos capitalistas. O jogo de interesses no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados está sendo feito às claras. E, assim, o golpista Michel Temer (PMDB-SP) 
permanece no comando da quadrilha que afunda a economia e aumenta o desemprego 
aceleradamente. 

Às vésperas de seu julgamento pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara Federal e da reforma trabalhista no Senado, o golpista Temer acelerou a liberação 

de emendas parlamentares. De acordo com dados do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (Siaf), nos cinco primeiros meses foram liberados R$ 529 
milhões em emendas, valor que saltou para R$ 4,5 bilhões em junho. O deputado federal 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ) é o campeão, com R$ 18,5 milhões, seguido pelo senador Aécio 
Neves (PSDB-MG), com R$ 18,4 milhões. 

Com esses esquemas, ele se mantém no comando da quadrilha de corruptos que afunda 
o Brasil numa crise econômica, cujos resultados é o aumento acelerado do desemprego. 
Dia 2 de agosto, vamos às ruas para pôr para fora do governo essa corja! 



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1211 – 17 a 23 de julho de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

DOIS PONTOS

Juristas condenam sentença sem provas
O juiz Sergio Moro condenou o 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva a 9 anos e 6 meses de prisão 
sob a acusação de ter recebido um 
apartamento tríplex no Guarujá 
como contraprestação de corrup-
ção em contratos firmados entre a 
Petrobras e a construtora OAS.

A acusação, que não apontou 
qualquer documento de registro de 
imóvel, como também não conse-
guiu uma única testemunha que 
ratificasse o que foi posto na de-
núncia – as 73 testemunhas, das 
quais 27 da acusação, negaram o 
fato ou disseram desconhecê-lo –, 
conseguiu êxito com o juiz de Di-
reito. 

Moro utilizou a delação de Léo 
Pinheiro, ex-presidente da OAS, 
como única fonte de prova para a 
condenação, ressaltando-se que o 
seu primeiro acordo foi recusado, 
no qual Lula era inocentado. O ex-
-presidente somente foi apontado 
na segunda delação.

Repercussão 
A condenação repercutiu avida-

mente pelas redes sociais e levantou 
debates acerca do estado demo-
crático de direito e o forte apelo 
midiático que envolve a Operação 

Lava-Jato desde seu início. Diver-
sos representantes da comunidade 
jurídica criticaram a sentença do 
juiz Sergio Moro, que condenou o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva a 9 anos e 6 meses de prisão 
pela posse de um apartamento trí-
plex no Guarujá que jamais ficou 
provada. 

O professor de Direito Penal e 
Processual Penal Fernando Hideo 
Lacerda comentou que a decisão 
de condenar Lula, que sucedeu 
a aprovação do texto da reforma 
trabalhista na terça-feira (11), 
caracteriza claro objetivo político: 
“não é apenas simbólico, mas de-
senhado com todas as letras: aqui 
quem manda é mercado, quem dá 
as cartas é o poder econômico”. 

O professor de Direito Constitu-
cional na PUC-SP Pedro Estevam 
Serrano considera que o processo 
contém vícios evidentes. Já o dou-
tor e mestre em Ciências Criminais 
Salah H. Khaled Jr. considera que 
Sergio Moro sustenta, mais uma 
vez, a reputação de juiz justiceiro 
sob forte apelo midiático

 “Quem pode decretar
 o meu fim é o povo”

Em entrevista coletiva no dia 

seguinte à decisão de Moro, o ex-
-presidente afirmou: "O que acon-
teceu ontem (no dia 11 de julho) 
eu já previa desde o dia 18 de outu-
bro de 2016. Eles já estavam com o 
processo pronto, com a concepção 
da condenação pronta. A única pro-
va que existe nesse processo, de não 
sei quantas mil páginas, é a prova 
da minha inocência". 

“Eu queria fazer um apelo à im-
prensa: se alguém tiver uma prova con-

tra mim, por favor, mostre", pediu Lula. 
"O que me deixa indignado é que 
você está sendo vítima de um grupo 
de pessoas que mentiu pela primeira 
vez e agora continua mentindo para 
manter a primeira mentira", prosse-
guiu o ex-presidente, destacando que 
o delator Léo Pinheiro, ex-presidente 
da OAS, mudou sua versão em de-
poimento aos procuradores da Lava- 
Jato, passando a acusá-lo para con-
seguir benefícios, como a diminui-

ção de sua pena.
Depois de fazer duras críticas 

ao atual governo, que tem volta-
do atrás em diversos avanços dos 
governos petistas, Lula frisou: "Se 
vocês, da Casa-Grande, não sabem 
fazer, deixem alguém da Senzala 
para cuidar do povo brasileiro". 
E acrescentou: “Me esperem, pois 
quem tem o direito de decretar meu 
fim é só o povo brasileiro”.

Com site Brasil 247

UFRJ-Macaé
Calendário (e orientações) 

dos plantões mensais do Departa-
mento Jurídico da entidade para 
os trabalhadores sindicalizados do 
campus UFRJ-Macaé, no terceiro 
trimestre de 2017: 

 Os atendimentos ocorrerão 
mediante agendamento prévio, 
que poderá ser feito até a véspera 
de cada plantão pelos telefones 
(21) 3194-7133 ou (21) 3194-
7144, ou pelo e-mail civel@sintu-
frj.org.br.

 No momento do agenda-
mento, os sindicalizados deverão 
informar o nome completo, nú-
mero do Siape e telefone para con-
tato e e-mail.

 Na ocasião do compareci-
mento para o atendimento agen-

Seminário UFRJ faz 100 anos
As inscrições para participar do evento foram prorrogadas até 24 

de julho. 
O seminário, que vai abordar história, desenvolvimento e democracia, 

será realizado nos dias 4, 5 e 6 de setembro.  

Nota de 
falecimento

Com pesar comunicamos o 
falecimento de Carlos Alberto Cân-
dido, o Carlão, ocorrido no dia 7 
de julho, por insuficiência respira-
tória. Ele era eletricista da Subpre-
feitura Universitária do campus da 
Praia Vermelha. 

A perda inesperada do técnico-
-administrativo em educação 
entristeceu não apenas a família 
(esposa, os dois filhos e demais fa-
miliares), mas a legião de amigos 
que ele fez ao longo dos 32 anos de 
trabalho na universidade. “A UFRJ 
é a minha casa”, era uma frase 
sempre repetida por Carlão, lembra 
Eliete, sua companheira de uma 
vida.     

dado, o servidor deverá estar mu-
nido de RG, CPF e contracheque 
atualizado.

 Os plantões serão realizados 
no Nupem, das 9h às 11h, e no Polo 
Universitário, das 13h às 16h. Já a 
sala para atendimento será infor-
mada posteriormente em virtude da 
possibilidade de variação do local.

 As datas dos plantões no 
Polo Universitário são as seguintes: 
19/7/2017, 22/8/2017 e 20/9/2017 
e no Nupem: 20/7/2017, 23/8/2017 
e 21/9/2017.

 Qualquer dúvida ou in-
formações adicionais, entrar em 
contato com o Departamento de 
Gestão de Processos pelos telefones 
(21) 3194-7133 ou (21) 3194-
7144, ou pelo e-mail civel@sintu-
frj.org.br.

Foto: Divulgação
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ELEIÇÕES SINTUFRJ

FORA TEMER! SINDICATO PELA BASE! UFRJ PÚBLICA, GRATUITA E DE QUALIDADE! 

DERROTAR AS REFORMAS! SINDICATO DEMOCRÁTICO! RESPEITO E CONDIÇÕES DE TRABALHO! 

GREVE GERAL! SINDICATO DE LUTA! CARREIRA VALORIZADA! 

DIRETAS JÁ! SINDICATO FORTE! CONSTRUIR O CONGRESSO UNIVERSITÁRIO! 

ELEIÇÕES GERAIS! LEIA NOSSA CARTA ABERTA bit.ly/2tId8OZ

COORDENAÇÃO GERAL

Vera Valente /CLA
Rodrigo Martins /ESS
Fabricio Caseiro /TIC

ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL

Daniele Grazinolli /FE
Cícero Rabello /ECO
Vandir Costa /EEFD

EDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃO

Cris Lopes /ESS
Camila Baz /REITORIA
Zé Rodolfo /ESS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Valéria Silva /PR5
Gutemberg /DISEG
Rafael Raposo /MN

COMUNICAÇÃO SINDICAL

Maíra Alves /EDITORA
Fábio Marinho /ESS
Pedro Barreto /CFCH

POLÍTICAS SOCIAIS

Marta Batista /NIDES
Michelle Moraes /IDT
Roseni Lana /IG

ESPORTE E LAZER

Mariana Magaldi /XERÉM
Silvia Costa /HU
Moacir Magalhães /EEFD

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Cristina Bastos /REITORIA
Edson Silva /MN
Julio Oliveira /MACAÉ

SUPLENTES

Beatriz Pinheiro /IH
Marcia Rocha /ESS
Luciana Lombardo /CBAE
Tina Guimarães /FARMÁCIA

oposicaosintufrj.org

telegram.me/oposicaosintufrj

facebook.com/oposicaosintufrj

contato@oposicaosintufrj.org
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IFCS

delegada sindical no Insti-
tuto de Filosofia e Ciências 
Sociais (IFCS), Ana Beatriz 

Pinheiro, que também integra a 
bancada técnico-administrativa no 
Conselho Universitário (Consuni), 
solicitou, na sessão do órgão, na 
quinta-feira, dia 13, providências da 
Administração Central para impedir 
o acesso de estranhos ao bandejão 
da unidade. 

Segundo a conselheira, a co-
munidade universitária do IFCS e 
do Instituto de História está sendo 
intimidada e constrangida com o 
assédio diário de pessoas estranhas 
à unidade, que se aglomeram em 
frente à entrada do prédio, no ho-
rário de almoço e janta, forçando 
acesso à alimentação a custo míni-
mo: estudantes, R$ 2, e servidores, 
R$ 6. O IFCS fica no Largo de São 
Francisco. 

Reunião com
a direção  
O bandejão começou a fun-

cionar no prédio do IFCS há 
cerca de um ano, para atender 
alunos e servidores da unidade, 
que também abriga o Instituto de 
História, e mais os da Escola de 
Música e da Faculdade Nacional 
de Direito. A comida a custo tão 
barato, saudável e saborosa (é 
preparada sob a supervisão de 
nutricionistas) chamou a atenção 
de camelôs e da população de rua 
do entorno, que passaram a forçar 
o acesso ao prédio.  

A cada dia a situação foi se 
tornando mais preocupante, o que 
levou os trabalhadores do IFCS 
e do Instituto de História (IH) a 
se mobilizarem para reivindicar 
providências. Na quarta-feira, 

Falta de segurança preocupa a comunidade
Delegada sindical foi ao Consuni expor o problema e reivindicar solução

12, a delegada sindical de base 
Ana Beatriz e os coordenadores 
do Sintufrj se reuniram com a 
direção e os administradores da 
unidade. 

O Sintufrj sempre lutou ao 
lado dos estudantes pelo retorno 
e expansão dos bandejões, portan-
to, a solução para o problema no 
IFCS não passa, de forma alguma, 
pela desativação do sistema de 
alimentação da UFRJ na unidade. 

Relatos de 
agressões 
“Nós sempre tivemos proble-

mas de segurança no IFCS, mas 
agora fugiu ao controle. Nós 
estamos nos sentindo ameaçados 
dentro do prédio. Depois que 
começou o bandejão, tivemos um 
aumento da frequência de pessoas 
estranhas. Na hora das refeições te-
mos sofrido constrangimentos por 
parte dessas pessoas, que ficam na 
entrada do prédio nos intimidando 
para comprar comida para eles. 
Antes era um grupo de mulheres, 
agora é um grupo de homens, e 
alguns chegam a ser agressivos 
quando não aceitamos comprar 
a comida”, contou Ana Beatriz.

A delegada sindical relatou 
alguns fatos que corroboram a 
preocupação da comunidade 
universitária com a segurança na 
unidade. Segundo ela, uma técnica-
-administrativa sofreu assédio 
dentro do banheiro; um técnico-
-administrativo foi abordado com 
violência na entrada do bandejão, 
pois acharam que ele estava furan-
do fila, quando na verdade estava 
abrindo caminho para entrar no 
seu local de trabalho, que fica pró-
ximo ao bandejão; e um segurança 

terceirizado levou uma pedrada de 
um morador de rua.

Falta de segurança 
tem aumentado 
O diretor administrativo do 

IFCS, Bruno Alves, disse que os 
problemas de falta de segurança na 
unidade têm aumentado em virtude 
da localização do prédio, no Centro 
da Cidade, principalmente depois 
do fechamento dos restaurantes 
populares em meio à crise econô-
mica do país, que tem favorecido a 
“deterioração social”. 

Segundo adiantou, a segurança 
no bandejão do IFCS está sendo dis-
cutida com a institucionalidade. No 
entanto, acrescentou que “também 
há rumores de que existe um estudo 
para redução do efetivo de vigilantes 

em toda a universidade”.  
“Isso está gerando mais preocu-

pação na comunidade. Já tínhamos 
problemas com a segurança no 
IFCS, que se agravou com o fecha-
mento dos restaurantes populares 
no estado. Já solicitamos ajuda à 
Diseg (Divisão de Segurança da 
UFRJ), mas a resposta foi que não 
dispõem de efetivo para enviar para 
o IFCS. Não há nada por escrito, 
mas os rumores sobre a redução 
da segurança na UFRJ aumentam. 
Então, precisamos de um diálogo 
entre as unidades envolvidas, técni-
cos, alunos, professores, instituição, 
para debater com urgência o que 
podemos fazer”, disse Bruno.

Solução conjunta
Na sessão do Conselho Uni-

versitário, a delegada sindical 
Ana Beatriz Pinheiro, ao expor 
o problema, destacou também a 
importância da existência do ban-
dejão no IFCS, que é resultado de 
uma luta histórica dos estudantes 
e dos técnicos-administrativos. Ela 
propôs ao Conselho uma discussão 
conjunta entre os três segmentos 
para definir medidas de controle 
de acesso ao bandejão na unidade. 

A vice-reitora Denise Nascimen-
to reafirmou a importância do ban-
dejão para a comunidade do IFCS 
e convocou uma reunião conjunta 
entre as direções do IFCS, Instituto 
de História, Escola de Música, Fa-
culdade de Direito, Prefeitura Uni-
versitária, Superintendência Geral 
de Políticas Estudantis (Super-Est), 
técnicos da unidade e o Sintufrj.

FÁBIO Paiva (IH) e Bruno Luis Alves(IFCS), diretores administrativos, Ana Beatriz Pinheiro, 
delegada sindical de base, e Marco Aurélio, diretor geral do IFCS 

Foto: Renan Silva
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ESCÂNDALO

Deputados da CCJ ficam ao lado de Temer 
Depois da aprovação da refor-

ma trabalhista no dia 11 de julho, 
um ataque inédito aos direitos dos 
trabalhadores do país, e da conde-
nação sem provas do ex-presidente 
Lula no dia 12 de julho pelo juiz 
Sergio Moro, no dia 13 de julho a 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) rejeitou o parecer do relator 
Sergio Zveiter (PMDB-RJ), que 
recomendava o prosseguimento 
da denúncia contra o presidente 
Michel Temer, apresentada pela 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR). Foram 40 votos contra o 
parecer, 25 votos a favor e uma abs-
tenção. 

Logo após essa votação, os de-
putados da CCJ ainda aprovaram o 

parecer substitutivo que recomenda 
a rejeição da denúncia contra Te-
mer, de autoria do deputado Paulo 
Abi-Ackel, do PSDB-MG, por 41 vo-
tos a 24 e uma abstenção.

Temer foi denunciado pela 
PGR por crime de corrupção pas-
siva. Para Zveiter, a narrativa dos 
fatos é forte e há indícios de que Te-
mer indicou o ex-deputado Rocha 
Loures para receber vantagens.

Troca-troca
A maioria de votos na CCJ foi 

conseguida após uma intensa tro-
ca de membros da comissão por 
partidos aliados do governo, que 
substituíram seus representantes 
em busca de votos favoráveis a 

Temer. Dessa maneira, o governo 
ganhou força política para barrar 
a denúncia. Tudo faz parte do mes-
mo golpe. Segundo a imprensa, dos 
40 deputados que votaram contra 
o relatório de Zveiter, 12 entraram 
na comissão após a chegada da 
denúncia. Pelos cálculos de Ales-
sandro Molon (Rede-RJ), se a base 
do governo não tivesse feito as mu-
danças, o resultado seria favorável 
ao parecer de Zveiter.

O povo está de olho
O parecer aprovado na CCJ terá 

que ser votado no plenário da Câ-
mara. Para que a denúncia possa 
ter prosseguimento, são necessários 
votos favoráveis de 342 deputados. 

Caso contrário será arquivada.
O presidente da Câmara, Ro-

drigo Maia (DEM-RJ), anunciou 
que a votação do parecer contrário 
ao prosseguimento da denúncia 
ocorrerá no dia 2 de agosto, após o 
recesso parlamentar. 

Campanha “342 agora”
O site “342 agora” foi lançado 

no dia 10 de julho, resultado de um 
movimento de artistas e intelec-
tuais que pedem a saída de Temer 
da presidência. Ele é também um 
placar on line com a intenção de 
voto de cada deputado com relação 
à denúncia por corrupção passiva 
contra Michel Temer, apresentada 
pela PGR.

Depois da votação na CCJ, na 
votação do plenário da Câmara 
serão necessários, no mínimo, 
342 votos favoráveis à tramitação 
da denúncia para que o processo 
seja encaminhado ao STF e Te-
mer seja afastado do poder por 
pelo menos 180 dias. O número 
342 do site faz referência ao nú-
mero necessário de votos.

Foto: Internet
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SUPLENTES

Defender a democracia e a liberdade de pensamento e manifestação é tarefa 
central, principalmente para os trabalhadores em Educação. Porque significa garantir 
a manutenção e a existência da Universidade Pública e Gratuita.

No Congresso Nacional, a maioria conservadora tem aprovado a agenda do go-
verno golpista acolhendo reformas que trazem enormes perdas aos trabalhadores. 
Já passamos por governos perversos, mas nunca, em tão pouco tempo, corremos 
tantos riscos de ter direitos cassados.

Momentos históricos como esse exigem um sindicato capaz de debater e apre-
sentar projetos e propostas que saiam do lugar comum da reclamação; precisam 
de um sindicato que saiba articular a luta sindical com a luta institucional. 

Lutar por melhores condições de trabalho e resistir à retirada de direitos, como 
aconteceu com os 28,86%, ou contra o aviltamento das aposentadorias, exige 
respeito à instituição pública e aos seus servidores. Nesse cenário, o Sintufrj tem 
que atuar com muita firmeza. 

A direção não pode adotar atitude conciliadora com a derrubada de direitos con-
quistados, como fez a atual diretoria do sindicato recentemente. O desafio de uma 
gestão politicamente independente é combinar a luta geral com os enfrentamentos 
que nossa categoria vive no dia a dia, nos locais de trabalho. 

Cabe à direção sindical juntamente com a categoria, criar condições para pôr em 
prática ações de resistência a qualquer tipo de ataque a nossos direitos e à nossa 
dignidade, externa e internamente. Mas, para isso, é necessário que tenhamos 
uma entidade de classe funcionando com independência em relação à Reitoria e 
aos dirigentes de unidades. 

Basta de fisiologismo sindical! 
Trabalhadores da UFRJ: chegou a hora de, juntos, darmos um novo significado 

para a luta sindical em nossa universidade! Nosso maior desafio será recuperar a 
confiança da categoria no Sintufrj e, com isso, trazer de volta todos os técnicos-
-administrativos em educação para participar ativamente dos fóruns de deliberação 
das nossas lutas e assim voltarmos a ser agentes ativos de nossas lutas!

Fora, Temer! Nenhum direto a menos!

É HORA DE RESSIGNIFICAR O SINTUFRJ
ELEIÇÕES SINTUFRJ
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REFORMA TRABALHISTA

No dia 11 de julho, o Con-
gresso Nacional concluiu 
uma das etapas do golpe 

aplicado contra a democracia 
brasileira, que teve seu início com 
o impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff: aprovou a reforma 
trabalhista que atende diretamente 
as elites e ataca os direitos da classe 
trabalhadora. 

Com a aprovação da reforma 
trabalhista, muitos pontos da CLT 
serão alterados em prejuízo dos 
trabalhadores. Foram 50 votos a 
favor, 26 contrários e uma absten-
ção. Como não sofreu alterações 
no plenário, a reforma trabalhista 
prevista no PLC 38/2017 virou lei 
e já foi sancionada pelo presidente 
ilegítimo Michel Temer, e começa-
rá a valer em quatro meses.

Emendas rejeitadas
O plenário rejeitou 178 emen-

das de senadores. Isso porque havia 
um suposto acordo feito por Temer 
e senadores para aprovação do 
texto-base sem emendas, o que 
evitaria o retorno do projeto à Câ-
mara dos Deputados. O golpista se 
comprometeu a vetar e a tratar por 
meio de medidas provisórias (MPs) 
os pontos polêmicos. São eles: jor-
nada de 12 horas: só com acordo 
coletivo; gestantes: sem trabalho 
insalubre; danos morais com base 
no teto do INSS; autônomo exclu-
sivo vira empregado; quarentena 
para trabalho intermitente; fim da 
multa de 50% para intermitente; 
trabalhador intermitente terá 
direito a 80% do FGTS; acordo 
coletivo e insalubridade; e função 
de sindicatos. 

Mas esse acordo parece não ter 
o aval do presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), que afirmou que a Casa não 
vai aceitar mudanças na reforma 
aprovada. “Qualquer MP não será 
reconhecida pela Casa”, escreveu 
Maia em sua página no twitter.

Movimento
sindical resiste 
Os prejuízos às relações entre 

capital e trabalho preocupam a CUT 
e as demais centrais sindicais, e não 
foram poucas as manifestações que 
levaram milhares de brasileiros às 
ruas. Somente no primeiro semestre 
de 2017, houve a histórica greve geral 
do dia 28 de abril que paralisou o país 
e alertou para as consequências malé-
ficas da reforma proposta pelo governo 
ilegítimo de Michel Temer, além dos 
protestos no dia 15 de março, 31 de 
março, 1º de maio e 30 de junho. O 
Sintufrj esteve presente em todas elas.

Hora de aumentar a resistência contra o governo do golpe

O que sobrou da antiga CLT? 
O projeto também foi alvo 

de críticas da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), que, em resposta a uma 
consulta feita por seis centrais 
sindicais – CUT, CSB, CTB, 
Força Sindical, Nova Central 
e UGT –, afirmou que a refor-
ma trabalhista viola acordos 
e convenções internacionais 
estabelecidos pelo Brasil.

Senadoras fazem 
a diferença 
Um forte ato de resistência 

marcou o início da sessão do Senado 
Federal. Contrárias à retirada de 
direitos dos trabalhadores brasilei-
ros, as senadoras da oposição Gleisi 
Hoffmann (PT-PR), Fátima Bezerra 
(PT-PI), Regina Souza (PT-PI), 
Lídice da Mata (PSB-BA) e Vanessa 
Grazziotin (PC do B-AM) ocuparam 

a Mesa do Senado para protestar 
e impedir o avanço na votação. A 
sessão foi suspensa por sete horas. 
“O Senado não tem legitimidade 
para votar o projeto de reforma 
trabalhista. Nenhum parlamentar 
que está aqui foi mandado para 
votar projeto que retira direitos dos 
trabalhadores”, discursou a senado-
ra e presidente nacional do Partido 
dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann.

Terceirização – As empresas 
poderão terceirizar até mesmo 
suas atividades-fim, o que não era 
permitido antes. 

Quarentena – Empresa 
precisa esperar 18 meses para 
poder recontratar um trabalhador 
demitido como terceirizado.

Acordado vale mais que 
a lei – Em vários direitos, o que 
for acordado entre empresa e 
empregado valerá mais que a lei. 
Na prática, empregados poderão, 
em acordos, “abrir mão” ou “ne-
gociar” direitos como jornada de 
trabalho, banco de horas individu-
al, representante dos trabalhadores 
no local de trabalho, teletrabalho, 
remuneração por produtividade, 
enquadramento do grau de insa-
lubridade etc.

Contratação por pessoa 
jurídica – As pessoas poderão ser 
contratadas por meio de pessoas 
jurídicas (pejotização) e do micro-
empreendedor individual (MEI). 
Mesmo empregada e seguindo as 
mesmas regras dos outros traba-
lhadores, ficará sem a proteção 
das leis trabalhistas e poderá ter de 
abrir mão, por exemplo, de férias 
e décimo terceiro.

Trabalho temporário – O 
trabalho temporário passará a ser 
de até 120 dias, prorrogáveis uma 
única vez.

Autônomo exclusivo – 
Cria a figura do trabalhador 
autônomo exclusivo, que poderá 
prestar serviços para um único em-
pregador de forma contínua, mas 
sem estabelecimento de vínculo 
empregatício permanente. 

Salários – O projeto muda o 
conceito de salário, ou seja, au-
xílios, prêmios e abonos, ainda 
que habituais, não integram a 
remuneração e não constituem 
base de incidência de encargo 
trabalhista e previdenciário, o 
que diminui o valor pago ao 
INSS e, consequentemente, o 
benefício.

A base do PSDB e do PMDB 
votou majoritariamente a favor da 
reforma, com exceção do tucano 
Eduardo Amorim e dos peemede-
bistas Roberto Requião, Eduardo 
Braga, Kátia Abreu e Renan Ca-
lheiros. Votaram contra a proposta 
os integrantes do PT e dos partidos 
do campo progressista, além de 
nomes como o ex-presidente Fer-
nando Collor e Romário. 

O que foi aprovado
Salários altos – Quem 

ganha duas vezes mais que o teto 
dos benefícios do Regime Geral da 
Previdência Social (cerca de R$ 
11 mil) e tem nível superior terá 
relações contratuais firmadas por 
acordo individual e deixa de ser 
representado pelo sindicato.

Remuneração por horas 
trabalhadas – A pessoa ficará 
à disposição da empresa, mas só 
receberá pelas horas trabalhadas, 
sem garantia de jornada diária e 
de salário mínimo mensal. Na prá-
tica, abre a possibilidade de pagar 
menos que um salário mínimo.

Intervalo para almoço 
– Se houver acordo coletivo ou 
convenção coletiva, o tempo de 
almoço poderá ser reduzido a 30 
minutos, que deverão ser descon-
tados da jornada de trabalho (o 
trabalhador que almoçar em 30 
minutos poderá sair do trabalho 
meia hora mais cedo).

Flexibilização da jorna-
da – Por “acordo” entre o empre-
gador e o empregado, poderá ser 
instituído banco de horas, com a 
permissão de jornada de até 12 
horas diárias e 48 horas semanais.

Jornada parcial – As jor-
nadas poderão ser de até 30 
horas semanais, sem hora 
extra, ou de até 26 horas 
semanais, com acréscimo 
de até seis horas. Um terço 
das férias pode ser pago em 
dinheiro.

Hora “in itinere” 
– O PLC acaba com a obri-
gação de a empresa pagar ao 
trabalhador a chamada hora 
“in itinere” – o tempo despendido 
pelo empregado desde a sua resi-
dência até o trabalho.

Grávidas e lactantes 
podem trabalhar em locais 
insalubres – Haverá permissão 
do trabalho de grávidas e lactantes 
em locais com grau de insalubri-
dade médio ou mínimo.

Rescisão por acordo – O 

trabalhador pode ser dispensado 
da empresa e receber metade da 
indenização do FGTS e do aviso 
prévio, podendo sacar somente 
80% dos depósitos feitos no seu 
FGTS durante o contrato e perde o 
direito de se habilitar no programa 
do seguro-desemprego.

Homologação – Deixa de 
ser obrigatória a homologação 
do Termo de Rescisão pelo sindi-
cato ou Ministério Público para 
os empregados que trabalharem 
por mais de um ano, valendo a 
assinatura firmada somente entre 
empregado e empregador.

Justa causa – Cria nova 
possibilidade de demissão por 
justa causa: trabalhadores que 

perderem seus registros 

profissionais ou requisitos para 
exercer a profissão, por exemplo, 
médicos que tiveram seus diplo-
mas cassados.

Quitação anual de obri-
gações trabalhistas – Isso 
impede o trabalhador de reclamar 
na Justiça do Trabalho verbas não 
pagas no período em que foi feita 
essa “quitação”.

Valor por dano moral – 
Ficam limitadas as indenizações 
por dano moral; o valor será de 
acordo com o salário da vítima. 
Se uma faxineira sofrer dano, 
receberá menos que uma gerente, 
por exemplo.

Imposto sindical – Deixa 
de ser obrigatório e passa a 
ser opcional.
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YGHOR BARROS
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ÚLTIMA PÁGINA

eitor da expansão da 
UFRJ, da democratiza-
ção do acesso, da cons-

trução coletiva, do fortalecimento 
dos colegiados e da pacificação 
interna. Esses e outros adjetivos 
definem as características das 
duas gestões de Aloisio Teixeira à 
frente da UFRJ, entre 2003 e 2011, 
e foram lembrados por integran-
tes da comunidade universitária, 
amigos e familiares na homena-
gem realizada na Faculdade Na-
cional de Direito, no dia 10 de ju-
lho, com o apoio do Sintufrj, que 
marcou cinco anos da morte do 
professor de economia, ocorrida 
em 23 de julho de 2012.

Depoimentos dos irmãos Raul 
Teixeira e Maria Lúcia Werneck, 
de diretores de unidades e do ex-
-senador e ex-prefeito pelo Rio de 
Janeiro Saturnino Braga, em cuja 
gestão o ex-reitor foi secretário 
de Planejamento, marcaram a 
cerimônia. Fatos marcantes dos 
dois períodos da administração 
de Aloisio na universidade foram 
também lembrados com a expo-
sição do cartunista Diego Novaes.  

Construção coletiva
O professor emérito Adalberto 

Vieyra, diretor do Centro Nacional 
de Biologia Estrutural e Bioima-
gem da UFRJ (Cenabio/UFRJ), 
afirmou: “Ele foi um grande 
construtor de sonhos e de reali-
dades, cujo legado nos encoraja 
a continuar lutando no meio das 
incertezas que a conjuntura traz”. 
E acrescentou: “Aloísio Teixeira 
restaurou os princípios da cole-
gialidade e da gestão coletiva. (...) 
(Esteve) na linha de frente das 
ações afirmativas que abriram as 
portas da maior universidade fe-
deral brasileira – pública, portan-
to – para uma parcela de jovens 
que nunca tiveram o passaporte 
necessário para entrar. (...) muitos 
jovens de outras origens de classe, 
com outras roupas, com outra to-
nalidade de pele. Uma universida-
de que hoje é mais morena, como 
diria Leonel Brizola. Mais digna e 
inclusiva”.

 
Exemplo a ser seguido 
“Aloisio Teixeira é uma re-

ferência para todos nós. Pela 
sua história de militância, seu 
compromisso na luta pelas cau-

“Um educador em defesa das 
causas sociais e democraticas”

sas populares, pela democracia 
e pelo socialismo. Na eleição de 
1998, quando a universidade so-
freu a intervenção do Ministério 
da Educação no governo FHC, ele 
foi nossa liderança no processo 
de resistência e reconstrução de 
alternativa. Teve papel decisivo 
no processo de expansão, na de-
mocratização do acesso, que fez 
a universidade pública diferente e 
que foi, no país, uma das princi-
pais políticas públicas construídas 
entre 2004 e 2014. Por tudo que ele 
representou, pela sua liderança, 
pela sua coerência, pelo seu com-
promisso e pelo exemplo, Aloisio 
Teixeira, presente!”, disse, emo-
cionado, Roberto Gambine, que 
na gestão do ex-reitor respondeu 
pelo cargo de superintendente de 
Pessoal. 

Coragem e dignidade
O pró-Reitor de Graduação na 

gestão 2003-2007, o professor do 
Instituto de Bioquímica Médica 
Leopoldo de Meiss, José Roberto 
Meyer Fernandes falou com emo-
ção: “Aloisio foi uma das pessoas 
mais corretas que conheci. Co-
nheci Aloisio no primeiro Con-
selho Universitário presidido pelo 
interventor. Ele, o reitor eleito e 
não empossado, teve a dignidade 
de disputar uma cadeira no Con-
selho (representante dos titulares 
do CCJE). Passei a admirar duas 
características marcantes dele: 
coragem e dignidade. Ele teve 
sempre uma visão à frente, como 
a questão do fim do vestibular por 
uma forma mais justa de ingres-
so. Hoje a universidade está mais 
colorida”. 

Educação: instrumento
de transformação
O economista e ex-reitor Aloisio 

Teixeira morreu na manhã do dia 
23 de julho de 2012 de um enfarte 
fulminante, aos 67 anos. “Hoje o 

Brasil acordou triste, a UFRJ ama-
nheceu menor. O país perde um 
grande brasileiro”. Com estas pa-
lavras o reitor Carlos Levi informou 
oficialmente à comunidade univer-
sitária a morte de Aloisio. 

Comunista de 
carteirinha
Nos anos 1960, Aloisio ingres-

sou no Partido Comunista Brasilei-
ro (PCB). Preso e torturado durante 
a ditadura militar, em meados de 
1969, passou seis meses na prisão 
e quatro na clandestinidade. Em 
1981 ingressou como docente na 
UFRJ. Mestre pela UFRJ e doutor 
pela Universidade de Campinas, foi 
titular do Instituto de Economia. 
Aloisio foi também superintendente 
da Sunab (1986 a 1987), secretário 
de Planejamento da Prefeitura do 
Rio de Janeiro (1987), secretário-
-geral do Ministério da Previdência 
e Assistência Social (1987-1988) e 
diretor de Administração da Em-
bratel (1993 a 1995).

Respeito à categoria 
Depois de muita luta, Aloisio 

foi novamente eleito pela comu-
nidade universitária, em 2003. 
“Para que servem os rituais? 

Simplesmente para que os que 
os praticam manifestem sua in-
tenção de preservar seus valores e 
reafirmar compromissos”.  

“Com essa indagação seguida 
de resposta, Aloisio selou, em defi-
nitivo, sua parceria com a universi-
dade e seus personagens”, lembrou 
a professora Laura Tavares na ho-
menagem realizada pela plenária 
de diretores e decanos, em 2012.

´

“Um brasileiro que 
abraçou a educação 
como grande 
instrumento de 
transformação da 
sociedade e fez do 
exercício de educar 
um compromisso 
de vida”, lamentou 
a então presidenta 
Dilma Rousseff.

“Vamos à batalha para transformar a UFRJ”, disse o reitor eleito da UFRJ em maio de 1998. Na época, reafirmou seu compromisso de 
recuperar a universidade e torná-la mais democrática. O MEC, do PSDB, não gostou e impôs um interventor à comunidade, que resistiu 
bravamente durante mais de 40 dias ocupando a Reitoria. Trabalhadores e estudantes só desocuparam o prédio pela ação de cerca de 
mais de 70 homens das polícias Militar e Federal.

Aloisio respondeu 
a um pedido de 
audiência da 
direção do Sintufrj 
para discutir a 
pauta emergencial 
de reivindicações 
da categoria, em 
seguida à sua 
posse na primeira 
gestão, indo à 
sede da entidade 
acompanhado de 
pró-reitores. Ele 
definiu a visita 
como uma “atitude 
de respeito a 
uma instituição 
integrante da vida 
institucional da 
universidade”.

O professor da Faculdade 
de Farmácia Hélio Mattos, ex-
-prefeito da UFRJ nas duas ges-
tões de Aloisio, lembra que, ao 
tomar posse em 2003, o ex-reitor 
assumiu o compromisso de re-
constituir o tecido institucional 
da UFRJ, destruído pelos anos de 
intervenção, e apresentou proje-
tos de uma nova universidade, 
como o Plano de Desenvolvimen-
to Institucional ou o Plano Dire-
tor 2010-2020. Mattos recorda-se, 
também, do respeito que Aloisio 
tinha pelos movimentos repre-
sentativos de estudantes, docentes 
e técnicos-administrativos.

 “Esse período conjugou o 
fortalecimento da democracia in-
terna da UFRJ ao seu crescimento 
como instituição. Foi um mo-
mento histórico, que coincidiu 
com os dois mandatos do gover-
no Lula, que deixaram para trás 
um passado amargo de sucessivos 
cortes de verbas para a Educação 
e a intervenção de um reitor não 
eleito pela comunidade”, regis-
trou Mattos em artigo datado de 
julho de 2016.

Acervo Aloisio Teixeira 
–  A exposição será aberta no dia 
20 de julho, às 10h, na Biblio-
teca Pedro Calmon, no Palácio 
Universitário (Avenida Pasteur, 
250), organização conjunta entre 
UFRJ, Sibi, EBA e FUJB.
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