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FORA, TEMER!, DIRETAS JÁ!

Em todo o país os movimentos sociais e sindical, representados na 
articulação Frente Brasil Popular, promoveram, na quinta-feira, 20 
de julho, atos em defesa do estado democrático, contra a perseguição 
a Lula e contra as reformas trabalhista e da Previdência. No dia 12 de 
julho Lula foi condenado, sem provas, a nove anos e meio de prisão 
pelo juiz Sergio Moro sob a acusação de ter recebido um tríplex no 
Guarujá como contraprestação de corrupção em contratos firmados 
entre a Petrobras e a construtora OAS.

Em São Paulo, o ato foi no Museu de Arte de São Paulo, e teve a 
presença de Lula. No Rio de Janeiro, a manifestação foi na Cinelândia, 
no final da tarde, com a presença das centrais sindicais CUT e CTB. Os 
trabalhadores manifestaram sua indignação contra o governo golpista 
e ilegítimo e suas propostas, que retrocedem os direitos trabalhistas 
conquistados pela classe trabalhadora, e contra a perseguição a Lula. 
As palavras de ordem foram “Fora, Temer; Diretas Já!; Nenhum direito 
a menos!”.

“Nós trabalhadores temos voz ativa. Estamos nas ruas para dizer 
que quem decide nossos destinos somos nós. Estamos nas ruas porque 
condenar Lula não é condenar o homem, é condenar um projeto de 
país”, disse o presidente da CUT-Rio, Marcelo Rodrigues. Ele denunciou 
a invasão da sede da CUT-Ceará na manhã do dia 20 como retaliação à 
manifestação que estava sendo organizada. “Se querem guerra, haverá 
guerra. E esperem que nós vamos varrer para o lixo da história essa 
gente, pois lá é que é o lugar deles”, afirmou. 

“Para além de Lula, o que estamos defendendo é a democracia bra-
sileira, os direitos dos trabalhadores, e lutando contra as reformas em 
curso promovidas por um governo ilegítimo. Fora, Temer!, Diretas Já”, 
repetiu o representante da Frente Brasil Popular no Rio, Caíque Tibiriçá. 

 ASSEMBLEIA GERAL 

Quarta-feira, dia 26, às 10h,
em local a ser definido. 

Página 4

 2 DE AGOSTO  

Dia Nacional de Luta e
Paralisações da Fasubra.  

Página 4

 ELEIÇÕES SINDICAIS 

15, 16 e 17 de agosto. 
Páginas 3, 5 e 7



2 – Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1212 – 24 a 30 de julho de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

DOIS PONTOS

Resposta do reitor da UFRJ ao ofício do Sintufrj
Prezados dirigentes do Sintufrj e da Fasubra,

Agradecemos o envio da correspondência. A mesma possibilita publicizar a firme posi-
ção da reitoria da UFRJ em defesa da representação historicamente construída pela categoria, 
por meio do Sintufrj e, nacionalmente, pela Fasubra Sindical. Não há agenda oficial com 
a ATENS, nem poderia haver, visto que a reitoria compreende que a representação sindical 
pertence aos trabalhadores: defendemos que são os trabalhadores que constroem os seus ins-
trumentos de luta e de representação e, nesse sentido, a legitimidade do Sintufrj e da Fasubra 
Sindical são inquestionáveis. A reitoria destaca, também, que rejeita processos de desmem-
bramento de entidades sindicais produzidos com objetivos cartoriais e, frequentemente, de 
enfraquecimento das entidades que vêm perseverando a luta em defesa da educação pública, 
gratuita, laica, universal e unitária. No contexto político atual, em que medidas destrutivas 
das conquistas sociais da Constituição Federal de 1988 estão sendo violentamente empreen-

Exposição Aloisio Teixeira

O reitor Roberto Leher inau-
gurou, na quinta-feira, dia 20, a 
exposição Acervo Aloisio Teixeira, 
organizada pelo Sistema de Biblio-
tecas e Informação da UFRJ (Sibi) 
e que ficará aberta ao público das 
9h às 16h, na sala 101 da Biblioteca 
Pedro Calmon, no Palácio Univer-
sitário, campus da Praia Vermelha, 
sem data de término. A cerimônia 
foi prestigiada por pró-reitores e pela 
comunidade universitária em geral.

A exposição faz parte das home-
nagens da universidade ao ex-reitor, 
falecido há cinco anos. O acervo  
reúne mais de 150 peças, que inclui 
coleção de medalhas e presentes 
recebidos durante os oito anos de 

Semana de Acolhimento da EEFD
De 31 de julho a 4 de agosto, a 

Escola de Educação Física e Despor-
tos (EEFD) realiza a Semana de Aco-
lhimento, para receber os calouros 
e os alunos veteranos que retornam 
das férias de meio de ano. O creden-
ciamento será realizado durante o 

mandato e doados pelo ex-reitor 
ao Sibi, entre outras relíquias. Se-
gundo Paula Mello, coordenadora 
do Sibi e organizadora da mostra 
com a museóloga Moana Campos 
Soto, “o importante é mostrar a 
importância que Aloisio teve para a 
universidade”.

Homenagem
“Esta é uma oportunidade de 

mostrar quem foi Aloisio Teixeira 
para as novas gerações de estudan-
tes e servidores da UFRJ. Acredito que 
estejamos na 6ª geração depois de 
Aloisio”. É uma homenagem mo-
desta, mas bem significativa”, disse 
Paula Mello.

evento, na sala da Coordenação de 
Extensão (216). O objetivo também 
é facilitar aos discentes o cumpri-
mento da carga horária obrigatória 
das Atividades Complementares. 

Esta é a quarta edição da Sema-
na de Acolhimento na EEFD, que  

conta com o apoio da Decania do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS). 
A iniciativa visa criar aproximação 
entre alunos, professores e técnicos-
-administrativos que compõem o 
cotidiano da unidade, e é repetida a 
cada início de semestre. 

Foto: Renan Silva

didas, necessitamos, cada vez mais, de entidades comprom etidas com os valores da educação 
pública. A recente reforma trabalhista impõe dura derrota para os direitos conquistados pelos 
trabalhadores e tem como desdobramento necessário o ataque aos sindicatos democráticos, 
combativos e comprometidos com a classe trabalhadora. Em defesa da democracia e dos direi-
tos sociais, necessitamos de sindicatos legítimos, capazes de protagonizar, como o Sintufrj e a 
Fasubra Sindical momentos grandiosos e vigorosos de lutas necessárias ao país.

Recebam as melhores saudações universitárias,

Roberto Leher – Reitor da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ)   

Errata
Ana Beatriz Pinheiro é delegada sindical de base no Instituto de História e não no IFCS, conforme foi dito na 

matéria “Falta de segurança preocupa a comunidade” publicada na página 4 do Jornal do Sintufrj edição 1211.
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ELEIÇÕES SINTUFRJ

O SINDICATO SOMOS NOS! - ELEIÇÕES DE 15 A 17 DE AGOSTO

A Unidade na Luta esteve à

frente do Sintufrj no último

perıódo e nos orgulhamos do

cumprimento a maior parte

de nossos compromissos.

Realizamos o XI Consintufrj,

organizamos junto a institui-

ção as eleições para os colegi-

ados superiores e efetivamos

o Conselho de Delegados de

Base. Nossa gestão foi marca-

da por grande número de

assembleias com crescente

participação da categoria, o

saldo de filiações (frente a

desfiliações) de nosso sindica-

to no primeiro semestre de

2017, foi positivo em mais de

100 novos servidores.

Conquistamos vitorias

importantes na garantia da

melhoria das condições

financeiras da categoria;

atuando com destaque na

greve de 2015, com vitórias

em processos judiciais na área

civil e trabalhista e ampliando

a oferta de cursos de capacita-

ção do sindicato, a exemplo do

vitorioso projeto Pbase.

A prestação de contas da

gestão no perıódo de 2015 –

2016, foi a mais transparente

da história de nossa entidade,

com disponibilização de

jornal com as contas abertas,

audiências públicas e boas

condições de funcionamento

p a ra o c o n s e l h o f i s c a l .

Situação muito diferente de

antigas gestões que estiveram

à frente do sindicato, que não

apresentavam nota fiscal e

nem registro contábil.

Nosso dever de solidarie-

dade de classe foi expresso, no

apoio a luta de petroleiros,

garis, servidores estaduais,

sem-teto e principalmente

com o apoio a luta de nossos

colegas terceirizados, denun-

ciando este sistema cruel que

visa destruir o serviço público.

Na unidade entre TAEs,

estudantes e docentes, coloca-

mos a Universidade na van-

guarda da resistência à PEC 55

e as Reformas Trabalhista e

Previdenciária.

BOLETIM�#4�-�JULHO/2017�-�ENCARTE

LUTA!LUTANANA !
SINTUFRJ democrático e

a serviço da Classe Trabalhadora

Não acredite nos boatos, vamos fortalecer nosso Sindicato
No perıódo eleitoral muita

boataria aparece, o que é

muito prejudicial ao funciona-

mento da entidade, pois já

temos a grande mı́dia e as

elites disseminando um

ataque aos sindicatos, assim

como faz com nós servidores

nos chamando de “dispensá-

veis” e “custosos”.

Somos aqueles que encon-

traram a estrutura do sindica-

to com uma dıv́ida de quase 1

milhão, mas ao longo de 2014

saneamos as contas e hoje

t e m o s s a l d o p o s i t i v o .

Também, não abandonamos

nossa condição de gestão do

sindicato como fizeram alguns

que hoje se arrogam como

“solução” para nossa catego-

ria.

O caminho é Unidade na
Luta!

VEJA QUEM MAIS APOIA A LUTA DA NO SINTUFRJCHAPA 3

Rodrigo�Mello
Instituto�de

Matemática

Dionísio�Augusto
PR6

Edimilson�Pereira
CAP

Anna�Carolina
CAP

Iaci�Azevedo
IPPMG

Leandro�Duarte
IGEO

Márcia�Cardoso
NCE

CONTRA OS RETROCESSOS!

POR DIREITOS,
Roberto�Gomes
Aposentado�do�HU

Rita�Gomes
Alojamento

Marcela�Portal
COORDCOM

Pedro�Rougemont
IQ/polo�de�quıḿica
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Na quarta-feira, 2 de agosto, os trabalha-
dores técnico-administrativos em educação 
da base da Fasubra vão realizar um grande 
movimento nacional de protesto, com para-
lisações, em defesa das instituições de ensino 
públicas e por abertura de negociações da 
pauta de reivindicações da categoria. Nesse 
dia também, a Fasubra recomenda que faça 
parte das manifestações da categoria um 
movimento de pressão sobre os parlamen-
tares nos aeroportos de todo o país.   

O Dia Nacional de Luta e Paralisações foi 
aprovado na plenária nacional da Fasubra, 
somente a data é que mudou, sendo anteci-
pada de 3 para 2 de agosto. A intenção é que 
as manifestações e a paralisação se  somem 
à pressão que será feita no Congresso Nacio-
nal no dia da apreciação, pelo plenário da 
Câmara, de novas denúncias contra Michel 
Temer formuladas pela Procuradoria-Geral 

2 de agosto: Dia Nacional de Luta e Paralisações  

Assembleia geral do Sintufrj
Na quarta-feira, dia 26, o Sintufrj realiza assembleia geral, às 10h, em local ainda a confirmar, para discutir e deliberar sobre a 

seguinte pauta: 

. Informes;

. Campanha Salarial;

. Cortes de verbas para as universidades.   

“Previdência Social é superavitária”
Esta é a conclusão contida no relatório preliminar da CPI do Senado há duas semanas 

Na quinta-feira, dia 13, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as 
contas da Previdência apresentou um balanço dos trabalhos referente ao primeiro semestre. 
A CPI realizou 22 audiências desde que foi instalada no Senado, no final de abril.

Na apresentação dos resultados do primeiro semestre, o presidente da CPI, senador 
Paulo Paim (PT-RS), voltou a reforçar que é necessário que o governo repasse à Previdên-
cia os milhões de reais arrecadados à custa do trabalhador brasileiro, além de reafirmar a 
inexistência do déficit na Seguridade Social. Segundo Paim, "de cada dez depoentes que 
vieram, nove afirmam que não há déficit".

Patrões não repassam o que descontam dos trabalhadores...
“O relatório sobre os trabalhos da CPI aponta, com muita certeza, que a Previdência 

brasileira não é deficitária, mas sim superavitária. Ele demonstra, por exemplo, que setores 
do patronato arrecadam por ano cerca de R$ 25 bilhões em torno do trabalhador e não 
repassam à Previdência, o que é apropriação indébita. Isso é crime”, afirmou Paim.

...enquanto bancos continuam devendo à Previdência  
O relatório da CPI também aponta que há uma dívida acumulada de grandes bancos 

e empresas, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, montadoras de 
automóveis, e a JBS, que ultrapassa mais de R$ 500 bilhões de reais.

O relator da CPI, senador Hélio José (PMDB-DF), afirmou que pedirá a prorrogação 
dos trabalhos da Comissão devido ao extenso volume de dados a analisar. A Comissão foi 
instalada no final de abril e tem até 8 de setembro para concluir as atividades. No entanto, 
Paim já comunicou ter as 40 assinaturas necessárias para solicitar a prorrogação dos 
trabalhos da comissão. 

A próxima reunião da CPI da Previdência ocorrerá na primeira semana de agosto, ainda 
sem data definida. Audiências também deverão ser realizadas nas assembleias legislativas 
dos estados, como em São Paulo, prevista para 24 de agosto.

Com Andes e Agência Senado

da República (PGR), que podem resultar no 
seu afastamento da Presidência. 

Um dia para não ser esquecido
A expectativa é que a data seja marcada 

por paralisações em todo o país. A Fasubra 
orienta os sindicatos a mobilizarem a cate-
goria para realização de ações nas reitorias, 
para pressionar a administração superior 
em defesa das instituições e por negociação. 

Temos que denunciar o corte orçamen-
tário destinado às universidades praticado 
pelo governo ilegítimo de Michel Temer e o 
consequente sucateamento das instituições 
de ensino públicas. 

A realidade atual de penúria dessas 
instituições será agravada com a sanção da 
Emenda Constitucional (EC) nº 95, de 2016, 
que reduz o investimento em políticas públi-
cas pelos próximos 20 anos. Para quem não 

sabe, a situação das universidades é muito 
grave, e o funcionamento delas pode ficar 
inviabilizado a partir de setembro. Portanto, 
é hora de lutar pelo que temos agora e pelo 
que teremos no futuro. 

Fim das Ifes 
Os cortes no orçamento e investimen-

to geram insegurança na comunidade 
acadêmica. Em 2017, o custeio das uni-
versidades foi reduzido significativamente, 
comprometendo a expansão, consolidação 
e financiamento das Ifes, segundo a Associa-
ção Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes). 

O contingenciamento para custeio das 
universidades foi de 30%, para manter ser-
viços essenciais como limpeza e segurança, 
ocasionando a demissão de trabalhadores 
terceirizados. O aumento de casos de estupro 

nos campi também preocupa trabalhado-
res e estudantes. (Leia mais a respeito na 
página 8.) 

Governo se cala
O governo não responde às tentativas 

de abertura de diálogo pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe), do qual a Fasubra faz 
parte. A pauta da Campanha Salarial para 
2018, protocolada em fevereiro no Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
continua sem resposta. Vários ofícios foram 
enviados solicitando início de negociação, 
mas nunca houve resposta. 

“A luta em conjunto com as demais en-
tidades do serviço público por uma educação 
pública, gratuita, de qualidade, socialmente 
referenciada e por salários dignos é neces-
sária”, lembra a Fasubra



 

A prestação de contas das finanças do sindicato, apresentada pela atual diretoria demonstrou total desrespeito 
com nossa categoria.

Pois para entender o que estava no caderno de balancetes, com quase 80 páginas, tínhamos que ter conheci-
mento técnico na área de finanças.

Porém algumas coisas foram tão gritantes, que mesmo sem termos noção de contabilidade, foi possível perceber 
a falta de transparência naquela prestação de contas. Como por exemplo não aparecer nenhuma informação sobre 
os gastos com o Seminário Nacional de Vigilantes, onde cada participante pagou ao Sintufrj, aproximadamente, 
R$ 240,00 de taxa de inscrição.

Várias perguntas ficaram sem respostas. Mas uma coisa ficou clara: o que a diretoria do sindicato apresentou 
na prestação de contas, não corresponde com a realidade financeira do sindicato.

Roseni L. Oliveira
DISEG

Frederico Mattheus A. Reis
ICB

Luiz Fernando de Oliveira
ESC. COMUNIC.

Vera Telles
IPPMG

Alberto Claudio Santos
APOSENTADO

Luiz Carlos da Silva
GRÁFICA

Clinton M. Santos
DISEG

Jurema S. Alves
NCE

Cobrar pela utilização do Espaço Cultural é absurdo!

Se o sindicalizado deixa um cheque caução como garantia de que entregará o Espaço nas mesmas condições 
que recebeu, por que onerar ainda mais o sindicalizado?

Pior é ver que o dinheiro cobrado pela utilização do Espaço, no ano de 2015, não foi para os cofres do sindicato.

A diretoria do Sintufrj diz que não prestar contas desse dinheiro é um “dano imaterial”.

Justamente porque esse dinheiro é uma sobretaxa ao sindicalizado consideramos esse descaso como um 
DANO MORAL

Cansados de sermos espectadores desses absurdos e, também, com a falta de transparência e lealdade da diretoria 
estamos apresentando nossa com o compromisso de fiscalizar as finanças do nosso sindicato. 

É HORA DE RESSIGNIFICAR!

CONSELHO FISCAL

DO SINTUFRJ

Por um Sintufrj Transparente e Leal

Sergio Luiz B. Galdino 
HUCFF

ELEIÇÕES SINTUFRJ
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SEGURANÇA

Na reabertura do bandejão 
do Instituto de Filosofia 
e Ciências Sociais (IFCS) 

e do Instituto de História (IH) 
– após o recesso acadêmico de 
meio de ano – no dia 31 de julho, 
a comunidade universitária será 
surpreendida com as mudanças 
implantadas. As novidades objeti-
vam controlar o acesso de pessoas 
estranhas ao bandejão.  

O problema foi levado às dire-
ções do IFCS e do IH por técnicos-
-administrativos, acompanhados 
por coordenadores do Sintufrj, 
na quarta-feira, dia 12. No dia 
seguinte, a bancada técnico-
-administrativa se manifestou a 
respeito e pediu providências à 
Administração Central, na sessão 
do Conselho Universitário. 

Sem controle – De acordo 
com os trabalhadores, camelôs e 
população de rua promovem um 
verdadeiro cerco na entrada da 
unidade, que fica no Largo de São 
Francisco, para forçar o acesso ao 
Restaurante Universitário (popu-
lar bandejão). Já houve, inclusive, 
atos de violência cometidos contra 
servidor e segurança terceirizado. 
Com o avanço da crise econômica, 
a situação piorou. Afinal, quem 
não quer se beneficiar de uma 
comida saudável a custo módico?  

Bandejão do IFCS terá acesso controlado
Invasão de pessoas estranhas à comunidade universitária obrigou a Reitoria a adotar medidas 
que, além de garantir a segurança das pessoas, proporcionarão conforto aos usuários 

Decisão foi conjunta   
A coordenadora do Sistema de 

Alimentação da UFRJ, Lúcia Andra-
de, elogiou a iniciativa dos técnicos-
-administrativos e do Sintufrj em se 
manifestarem sobre o problema. 
“Foi muito bom e positiva a atitude 
dos servidores”, disse. As propostas 
de controle de acesso ao bandejão, 
que funciona numa sala no térreo 
do prédio do IFCS, foram discutidas 
em duas reuniões realizadas no 
dia 14 de julho (uma pela manhã 
e outra à tarde) pela Coordenação 
do Sistema de Alimentação da UFRJ, 
pelas representações estudantis, 
como os centros acadêmicos das 

Histórico Nacional, as obras a 
serem realizadas deverão ser bem 
planejadas para não alterar as 
características da construção. Todo 
cuidado é pouco, inclusive até 
com as manobras dos caminhões 
que transportarão os materiais de 
construção e os móveis, para evitar 
danos a prédios históricos vizinhos, 
como, por exemplo, o Teatro João 
Caetano.

  Conscientização
A coordenadora Lúcia Andrade 

informou, ainda, que irá realizar 
reuniões com os estudantes para 
sensibilizá-los sobre a necessida-
de de controle da alimentação 
fornecida para a comunidade 
universitária pela UFRJ, que tem 
nos alunos o principal foco.  

“É importante que eles (os 
estudantes) saibam que essa 
alimentação é subsidiada pela 
universidade. Se para eles sai por 
R$ 2,00, o custo (real) para a 
UFRJ é mais de R$ 7,00. E é muito 
importante manter a continuidade 
desse serviço, que é fruto de uma 
luta deles”, lembrou Lúcia.  

O administrador do IFCS, 
Bruno Alves, disse que as mudan-
ças propostas para o bandejão 
foram levadas à Congregação da 
unidade na reunião do colegiado 
no dia 18 de julho. Mas o que o 
preocupa no momento é o pouco 
tempo para realizar todas as re-
formas e adaptações necessárias 
ao funcionamento do Restaurante 
Universitário, já que as aulas serão 
reiniciadas no dia 31 de julho. 

“Vamos ver o que conseguire-
mos viabilizar”, disse Bruno, que 
aproveitou a oportunidade para 
informar que “esse (bandejão) 
não é o único problema do IFCS”. 
E acrescentou: “A segurança aqui 
no IFCS envolve muito mais que o 
controle de acesso ao RU.” 

Mais problemas 

PRÉDIO do IFCS no Largo de São Francisco: calçadas e a praça em frente são habitat da população de rua

REFEITÓRIO improvisado para estudantes e servidores que comem no bandejão

Fotos: Renan Silva

unidades envolvidas e o Diretório 
Central dos Estudantes Mário Prata, 
e pelos responsáveis pela estrutura 
administrativa do bandejão no 
IFCS e no IH. 

  
O que vai mudar 
A partir deste segundo semestre 

letivo haverá um controle de acesso 
ao bandejão no IFCS, que poderá 
ser feito por meio de código de bar-
ras, conforme é na Faculdade de 
Letras, no Fundão. Por enquanto, 
ainda não há nada decidido a esse 
respeito. O local onde é fornecida 
a alimentação terá que passar por 
reformas para abrigar a estrutura 
e as instalações de um restaurante 
universitário. 

As refeições não serão mais 
servidas em quentinhas e, sim, em 
pratos. E como ninguém poderá 
sair andando carregando comida, 
a sala onde estudantes e servidores 
fazem suas refeições também pas-
sará por reformas e receberá mais 
mesas e cadeiras. E o horário de 
funcionamento do novo bandejão 
(ou Restaurante Universitário) será 
estendido em uma hora nos dois 
turnos (almoço e janta). 

A Divisão de Segurança da 
UFRJ (Diseg) será acionada para 
acompanhar a fase de implantação 
dessa nova rotina no bandejão. As 
novidades estarão disponíveis para 
todos na página do Restaurante 
Universitário Central, na Internet.  

Cuidados – Como o pré-
dio é tombado pelo Patrimônio 

LÚCIA Andrade
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EU APOIO!
Devemos considerar de alta prioridade para 

a categoria e também para a própria entidade o 
fortalecimento do departamento jurídico, visto que 

há muito dinheiro de atrasados a receber, capaz 
de mudar o padrão de vida dos sindicalizados. 

E a categoria merece ter a oportunidade de um 
plebiscito para desfiliar o sindicato da CUT.

Marcílio Araujo /IPPMG

Considero que diante de momentos tão difíceis 
para o país e para a universidade pública  é preciso 
investir em mudanças. Precisamos de um sindicato 

capaz de mobilizar a categoria para enfrentar os 
ataques a nossos direitos, mas sem esquecer 

que eles não começaram agora.  A CHAPA 1 
congrega companheiras e companheiros valorosos 

que podem mudar o rumo do nosso sindicato 
positivamente, com coerência e disposição de luta 

contra qualquer governo que tenha a intenção 
de destruir a universidade e nossas conquistas, 
assim como encaminhar lutas internas à nossa 

universidade com transparência e firmeza.

Simone Silva /BIOÉTICA

Apoio a CHAPA 1 por ser, de fato, a única 
alternativa de luta, organização, transparência e 

renovação na disputa eleitoral.

Gilson Medeiros /HU

 A CHAPA 1 tem, disparado, as melhores propostas 
visando o bem coletivo dos sindicalizados.

Gustavo Peres Amado /EMERGÊNCIA - HU

Por um Sintufrj que de fato mobilize a categoria a 
lutar por seus direitos. Por um sindicato presente  
na luta contra os governos que vêm retirando 
direitos dos trabalhadores em geral e que também 
atue na luta interna contra qualquer tipo de 
discriminação e assédio moral. Eu voto na 
CHAPA 1 e conto com o apoio de toda a categoria 
para que juntos possamos construir um sindicato 
atuante em todas as unidades dessa universidade.

Fábio Porto /MACAÉ

Eu apoio os companheiros da CHAPA 1 porque 
estão sempre nos atos e na luta sindical, dentro e 
fora da UFRJ, junto com classe trabalhadora!

Felipe Guimarães de Melo /FND

Para termos um sindicato de luta e que represente 
de fato o interesse dos trabalhadores diante 
de qualquer governo.

Bruno Milet /TIC oposicaosintufrj.org

ELEIÇÕES SINTUFRJ

         



ÚLTIMA PÁGINA

Enquanto o golpista Mi-
chel Temer gasta R$ 4,5 
bilhões (valor divulgado 

pela imprensa) na compra de 
parlamentares para garantir sua 
permanência na Presidência, 
depois de denunciado por cor-
rupção pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR), a previsão 
das universidades federais é não 
ter dinheiro sequer para pagar as 
contas de luz até setembro. 

Essa situação de penúria, que 
está levando as instituições de 

“Redução orçamentária inviabiliza 
as universidades a partir de setembro”  

ALERTA DA FASUBRA:  

Os impactos da redução do 
orçamento das instituições fede-
rais de educação superior após a 
sanção da Emenda Constitucional 
95/16 foram tema da audiência 
pública no dia 13 de julho, na 
Comissão de Educação da Câmara 
dos Deputados. A Fasubra Sindical 
participou da mesa de debates re-
presentada pelo coordenador-geral 
Rogério Marzola. Acompanharam 
a discussão os coordenadores Neide 
Dantas, Eurídice Almeida, Edson 
Nascimento, Lázaro Rodrigues, 
técnicos-administrativos dos sin-
dicatos de base e trabalhadores 
terceirizados da Universidade de 
Brasília (UnB).

 Também participaram do 
debate Ângela Maria Paiva Cruz, 
presidente da Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(Andifes), Uberlando Tiburtino 
Leite, coordenador na Câmara de 
Administração e Planejamento do 
Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnoló-
gica (Conif), e Geraldo Andrade, 
secretário substituto da Secretaria 
de Educação Profissional e Tecno-
lógica do Ministério da Educação 
(Setec/MEC). 

 Redução dos recursos – 
Para a Federação, o quadro atual é 
pior que a Emenda Constitucional 
95/16, que reduz investimentos 
em políticas públicas. Marzola 
denunciou na audiência a redução 
dos recursos nas universidades: 
“Na LOA de 2017, o recurso foi 
subtraído em quase 7% a menos 
em relação a 2016. No âmbito do 
Ministério da Educação (MEC) isso 
significa R$ 4,3 bilhões, ou 12% de 
seu orçamento”.

  “Vivemos um quadro de 
falta de financiamento público 
que inviabilizará as instituições 

Audiência pública confirma o caos  

ensino superior a reduzirem suas 
atividades acadêmicas, ocorre em 
consequência do corte brutal de 
verbas pelo governo federal. E a 
previsão é que esta realidade piore 
ainda mais a partir de 2018 em 
virtude da Emenda Constitucional 
95/2016 que limita por 20 anos os 
gastos públicos, principalmente na 
Saúde e Educação.  

Conforme noticiado pela gran-
de imprensa, o corte no orçamento 
para custeio das universidades foi 
de quase 7% este ano. Consideran-

do a inflação do período, a verba é 
quase 13% menor. A estimativa é 
que em 2017 o governo libere pou-
co mais de R$ 3 bilhões para que 
as 63 instituições do país paguem 
as contas de água e luz, salário 
de terceirizados, obras e bolsas de 
assistência estudantil.

Cortes – Para manter as ins-
tituições abertas, os reitores estão 
cortando despesas ao máximo. Em 
junho, a Universidade de Brasília 
demitiu 175 terceirizados, entre 
porteiros, recepcionistas e traba-

lhadores da área de manutenção. 
Na Universidade Federal de Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul, os 
cortes começaram em abril. Desde 
então, mais de 180 trabalhadores 
foram mandados embora. E os 
estudantes que dependem de bolsa 
para frequentar a universidade 
também estão à mingua, porque o 
Programa Nacional de Assistência 
Estudantil foi um dos que mais 
sofreram com os cortes.

Cinismo do MEC – Ativida-
des de pesquisa, laboratórios e até 

cursos de mestrado e de doutorado 
estão ameaçados. De 2015 para cá, 
a verba para produção de conhe-
cimento, que inclui universidades, 
pós-graduação e Ministério da 
Ciência e Tecnologia, sofreu um 
corte de 50%. O Ministério da 
Educação diz que as universidades 
foram atingidas porque precisam 
contribuir para o esforço de reduzir 
o rombo nas contas da União, já 
que a pasta sofreu um corte de R$ 
3,6 bilhões com o contingencia-
mento deste ano.

a partir de setembro. Não vai ser 
mais possível pagar os contratos 
dos terceirizados, contas de água 
e energia”, alertou o coordena-
dor. “A situação pode piorar em 
2018, e isso gera insegurança”, 
acrescentou. 

 Segurança – A preocupação 
da Fasubra em relação à segurança 
nas instituições diante do aumento 
significativo da ocorrência de 
estupro por falta de trabalhadores 
nas universidades também foi 
apresentada. “Alunas têm tranca-
do a matrícula por não poderem 
estudar à noite, a exemplo da 
Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ)”, denunciou 
o técnico-administrativo. “Em 
contrapartida, os recursos para o 
Fies e Prouni vêm sendo mantidos. 
Mas o ensino privado não está 
estrangulado; é o ensino público 
que está sendo contingenciado”.

 Pré-insolvência – “Na 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), o Hospital das Clínicas 
foi excluído do Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais (Rehuf), 
como se não fosse público. Isso 
significa fechar a emergência e 
reduzir leitos públicos.” 

 “Da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), a maior 
federal do país, em 30 meses 
foram subtraídos cerca de R$ 150 
milhões de seu financiamento. Isso 
é resultado do corte que compro-
mete as contas das universidades. 
Na Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM ) ocorrem demissões 
desde abril”, disse Marzola.

 Tratamento diferenciado 
– O coordenador explicou que as 
instituições não têm o benefício 
de tarifas especiais de energia 
aplicado para os setores da agricul-
tura e indústria: “As universidades 
têm um tratamento diferenciado 

do ponto de vista de não ver sua 
importância reconhecida, não 
tem nenhum benefício, pagam 
tarifas cheias”. 

  Andifes – Segundo Ângela 
Maria Paiva Cruz, as universi-
dades federais representam 90% 
do desenvolvimento de produção 
científica e tecnológica no país. 
Mas, em 2017, o custeio dessas 
instituições foi reduzido em R$ 1,7 
milhão e os investimentos tiveram 
uma queda de R$ 40,1 milhões, 
totalizando R$ 11, 2 milhões dos 
recursos. “As perdas são bastante 
significativas”, afirmou.

O orçamento atualizado, que 
é a soma da Lei de Orçamentária 
Anual (LOA) de 2016 mais o Índice 
de Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) e o crescimento 
do sistema trabalhado pela Andifes 
junto ao MEC, teve uma perda de 
11,8%, o corte nos investimentos 
foi de 46,2%.

 Contingenciamento – O 
total do limite de orçamento não li-
berado pelo governo em 2017 foi de 
35%. O limite liberado para custeio 
foi de 70%, tendo contingenciado 
30%. Apenas 40% foram liberados 
para investimentos. “A defesa e 
nosso trabalho é pela liberação 
de 100% do limite de capital e de 
custeio. De acordo com a comissão 
de orçamento, mesmo liberados os 
100%, muitas universidades não 
cumprirão seus compromissos”, 
lamentou a presidente.

 Impactos da redução dos 
recursos de investimento – A 
presidente da Andifes disse que os 
impactos na redução de inves-
timentos geram paralisação de 
obras fundamentais para a 
consolidação da expansão 
e de novos campi, como 
também na aquisição 
de equipamentos e de 
livros. 

 Na audiência, ela solicitou 
empenho dos parlamentares para 
consolidar a proposta da Andifes 
de correção pelo IPCA do período 
2016/2017 e correção do cresci-
mento do sistema nos dois anos. 

Conif – O orçamento e 
investimento da rede federal, 
segundo Uberlando Tiburtino 
Leite, coordenador na Câmara 
de Administração e Planejamento 
do Conif, tiveram uma queda 
acentuada a partir de 2016. Em 
2017, com o corte, os institutos 
receberam R$ 291 milhões. “Isso 
é muito pouco para 606 unidades 
em funcionamento”, disse Leite.  
De 2014 a 2017, o investimento 
por aluno caiu 24%, a assistência 
estudantil também sofreu uma 
queda. Segundo o Conif, a maio-
ria dos alunos é pobre e precisa 
de investimento para permanecer.

Desde 2014 houve um au-
mento dos institutos federais, 
que  atualmente são 644 unidades 
em todo país. A rede atua desde 
a educação infantil ao nível su-
perior. Em 2016, eram 800 mil 
matriculados, e 60% das vagas 
são para o ensino médio.

Terceirizados – O corte 
na LOA de 6,4%, segundo 
Rogério Marzola, com-
promete o funcionamento 
das universidades em 
questões mais básicas, 
consequente-
mente a 

manutenção dos terceirizados. 
“Os terceirizados são tratados 
como se fossem insumos, um 
recurso ou um equipamento. E 
eles são pessoas que têm famílias e 
cumprem dentro da universidade 
um papel que é estratégico, por-
que não tem universidade se não 
tiver segurança, manutenção, 
conservação, asseio, limpeza”, 
advertiu o coordenador.

 Para a Federação, a preocu-
pação da comunidade universi-
tária é que o projeto de Estado 
colocado em curso “é um projeto 
que caminha na lógica de uma 
educação cem por cento privada, 
ou no mínimo cem por cento 
não financiado pelo Estado”, 
finalizou.

 
Com a Assessoria de 

Comunicação da Fasubra 
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