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Quarta-feira, 2 de agosto

Dia Nacional de Luta
e Paralisações da Fasubra

Por decisão de assembleia, os 
técnicos-administrativos em 
educação da UFRJ aderiram à 
paralisação nacional marcada para  
o dia 2 de agosto e participarão do 
ato na Cidade Universitária.

A concentração será às 9h, no bloco 
A do Centro de Tecnologia (CT). 

ELEIÇÕES SINDICAIS: 15, 16 E 17 DE AGOSTO 
DEBATE ENTRE AS TRÊS CHAPAS:  

TERÇA-FEIRA, DIA 1º DE AGOSTO, ÀS 14H, NO AUDITÓRIO DO NCE. 

Estamos em luta pelas seguintes razões:

 Em defesa da universidade pública.
 Contra os cortes de verbas e ataques a direitos dos servidores e ao serviço público, como 

o PDV e o corte dos 28,86%.
 Pela abertura de negociação da pauta de reivindicações da Fasubra e dos SPFs.
 Pelo Fora, Temer! e Diretas já!

A luta pelo Fora, Temer é também pela garantia da nossa dignidade e pela continuidade 
do funcionamento das instituições. Páginas 4 e 6

Não perca! É uma boa oportunidade para conhecer as propostas dos concorrentes 
à direção do Sintufrj para o encaminhamento das lutas da categoria e para a 
administração da entidade de classe, patrimônio dos sindicalizados. Páginas 3, 5 e 7 
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DOIS PONTOS

Em meio a manifestações de 
preocupação com os ataques do 
governo às universidades públicas 
e ao funcionalismo, em especial 
ao Plano de Demissão Voluntária 
(PDV) recentemente lançado pelo 
presidente ilegítimo Michel Temer, 
o representante técnico-adminis-
trativo Luiz Pustiglione informou, 
na sessão do Conselho Universitá-
rio (Consuni) na quinta-feira, 27 
de julho, a deliberação da assem-
bleia do Sintufrj realizada no dia 
anterior.

Por ampla maioria (houve 
apenas duas abstenções), os técni-
cos-administrativos em educação 
da UFRJ aprovaram a adesão à 
paralisação convocada pela Fasu-
bra para 2 de agosto: Dia Nacional 
de Luta e Paralisações em defesa 
da universidade pública, contra os 
cortes de verbas e ataques a direitos 
dos servidores e ao serviço público, 
como o PDV, o corte dos 28,86% e 
pelo Fora, Temer! e Diretas já!

Deliberação da categoria é levada ao Consuni
O conselheiro também falou 

sobre a decisão da categoria bus-
car unificar as ações de lutas com 
os estudantes e docentes da UFRJ, e 
também com instituições extramu-
ros da universidade. 

A conselheira Iaci Amorim, da 
bancada técnico-administrativa, 
reforçou a posição de unidade da 
categoria na defesa da UFRJ:  “Pre-
cisamos ter ações mais contunden-
tes com os três segmentos em defesa 
da universidade”, e reiterou propos-
ta de realização da atividade “Uni-
versidade na Praça” em conjunto 
com outras instituições. “Somos a 
maior universidade do Brasil e va-
mos dar o exemplo”, afirmou.

Mais uma frente de luta
A reitora em exercício, Denise 

Nascimento, convidou todos os con-
selheiros para a reunião do Fórum 
Rio no dia 1º de agosto, às 16h, no 
Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ.

O fórum foi proposto pelo rei-

tor Roberto Leher com o objetivo 
de unificar esforços para garantir 
orçamento para a universidade e 
resistir ao desmonte do serviço pú-
blico. A intenção é promover inicia-
tivas que contribuam para solucio-
nar a crise político-institucional e 

econômica do país. 
Substituição – Por decisão da 

assembleia, Luiz Pustiglione comu-
nicou aos presentes sua substituição 
na bancada técnica-administrativa 
no Consuni pela suplente Ana Be-
atriz Pinheiro e Silva. Ele solicitou 

transferência para a Universidade 
Federal de Santa Catarina. A su-
plência será ocupada por Vera Va-
lente. Ao se despedir do colegiado, 
Pustiglione disse que “se tem algo 
de que sentirá falta no Rio de Janei-
ro é a UFRJ”. 

Cortes de verbas ameaçam 
pesquisa no Brasil

O estrangulamento da rede 
federal de ensino superior e de 
institutos de pesquisa por meio de 
cortes no orçamento já defasado 
para beneficiar o mercado finan-
ceiro, privilegiado pela política de 
Michel Temer (PMDB), está levan-
do o país a um franco retrocesso. 
E mesmo tecnologias que o país 
já domina há tempos, como vaci-
nas, por exemplo, podem vir a ser 
sucateadas a ponto de inviabilizar 
a produção. Nesse caso o país vol-
tará a ser totalmente dependente de 
tecnologia estrangeira, mais cara, 
e seguirá na contramão de países 
avançados, que investiram no setor 
como saída para a crise.

Esse é o temor do presidente da 
Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), Ildeu de 
Castro Moreira, que tomou posse 
no cargo no dia 20 de julho. Físico, 
professor e pesquisador do Instituto 
de Física da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), ele par-
ticipou dos governos de Luiz Inácio 
Lula da Silva e de Dilma Rousseff 
à frente do Departamento de Po-
pularização e Difusão da C&T do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação de 2004 a 2013. 

A entidade, criada em 1948 
e que teve papel de destaque na 
resistência contra a ditadura 

civil-militar, com muitos de seus 
dirigentes presos e exilados, per-
corre atualmente gabinetes de de-
putados e senadores em busca de 
apoio para a derrubada dos cortes 
orçamentários.

Setor essencial à vida
Segundo Ildeu, o orçamento 

deste este ano, defasado, que sofreu 
ainda contingenciamento de 44%, 
é de R$ 2,5 bilhões, e corresponde a 
25% do orçamento de 2010. E com 
a Emenda Constitucional 95/2016, 

que congela investimentos federais 
em Saúde, Educação, Ciência e Tec-
nologia, entre outras áreas estratégi-
cas, o panorama é desanimador.

"O Brasil reagiu de maneira 
rápida ao surto de microcefalia 
causado pelo zika vírus porque 
tem competência científica em 
várias áreas, como vacinas, por 
exemplo. Competência que vinha 
sendo estimulada nos últimos 
anos, quando a ciência produzida 
no país aumentou, assim como o 
número de doutores e de pesquisas 
publicadas na literatura científica 
internacional."

Autonomia universitária
Além da questão de financia-

mento, Ildeu destacou os ataques 
à autonomia universitária, e lem-
brou a proposta que descaracteriza 
totalmente a Universidade Federal 
de Integração Latino-Americana 
(Unila). Criada no governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva para produzir 
conhecimento em prol do fortaleci-
mento regional, a universidade está 
na mira de uma emenda que pode-
rá transformá-la em universidade 
voltada aos interesses do agronegó-
cio. A proposta inclui a anexação de 
dois campi da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR).

Com Agência Brasil

FAU discute cancelamento do início do semestre
A comunidade da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo (FAU) 
debate a possibilidade ou não de so-
licitar o cancelamento do início do 
segundo semestre letivo deste ano. A 
discussão gira em torno da decisão 
da assembleia estudantil, realizada 
em 17 de julho, que deliberou pelo 
cancelamento do reinício das aulas 
em agosto sob o argumento de falta 
de condições do prédio após o in-
cêndio em outubro de 2016. A FAU 
funciona no prédio da Reitoria. 

Na reunião extraordinária da 

Seminário homenageará Fernando Amorim
Será nos dias 4 e 5 de agosto, das 

13h às 17h. Confira a programação:
Sexta-feira, 4, auditório da Cop-

-pe (bloco G, sala 122)
Mesa 1 – Abertura

Pró-reitor Roberto Gambine e os 
professores Walter Suemitsu e Eleono-
ra Ziller. 
Mesa 2 – Onde tudo começou

Professores Renato Cotta, Átila 
Freire e Maurício Arouca.
Mesa 3 – In memoriam

Isabel Azevedo e os professores 
Alexandre Carvalho e Waldyr Ramos.
Mesa 4 – UFRJMar: Estratégias 
de Interiorização

Professores Maurício Nepomuce-
no e Rafael Coelho. 
Mesa 5 – IPUFRJ / Cabo Frio: 
Um sonho, um projeto, uma 
realidade...”

Congregação, aberta à comunida-
de, no dia 26 de julho, o assunto foi 
debatido com a participação da Ad-
ministração, que não apresentou so-
lução a curto prazo sobre a situação 
do prédio. Assim, a comunidade, que 
está dividida, decidiu reunir mais 
elementos e informações para tomar 
uma decisão. Os técnicos-adminis-
trativos já se posicionaram contra a 
suspensão do semestre letivo. 

A próxima reunião da Congre-
gação será realizada no dia 2 de 
agosto. 

ASSEMBLEIA da categoria no dia 26 de julho, no Espaço Cultural do Sintufrj

ILDEU de Castro Moreira

Foto: Arquivo

Foto: Renan Silva

Professores Marcella Freire (Es-
cola de Pescadores) e Vitor Benvindo 
(IPUFRJ / Cabo Frio) e um aluno do 
colégio. Moderador: professor Protásio 
Dutra.  
Mesa 6 – Nides (Criação do Ni-
des e análise do triênio 2014 / 
2017)

Professores Sidney Lianza, Levi 
da Conceição, Marcos Freitas e Walter 
Suemitsu. 

Sábado, 5, Hangar Náutico
Mesa 7 – Polo Náutico

Às 11h – Professores Ronaldo 
Fazanelli e Alexandre Alho, e mestre 
Jonas. 

Às 13h – Regata 
Professores Ronaldo Fazanelli, 

Antonio Nuno, Ricardo Bogea e José 
Luiz Pintor, e Ocione Machado. 
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As mulheres avançaram em muitas de suas pautas nas 
últimas décadas, mas ainda temos muito a conquistar. 
O machismo se manifesta de diversas maneiras na so-
ciedade, das formas mais sutis às mais explícitas. Na 
dimensão do trabalho, são muitas as barreiras enfren-
tadas pelas mulheres. De acordo com dados da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), em todo o mundo 
52% das mulheres economicamente ativas já sofreram 
assédio sexual. O assédio moral também atinge um 
grande número de mulheres.   

CHEGA DE ASSÉDIO!
Assim como na sociedade, numa universidade pública 
como a UFRJ, ainda enfrentamos situações em que o 
machismo e a herança do patriarcado se manifestam 
de maneiras diversas, das formas de violência mais 
invisíveis às mais explícitas, dos assédios morais aos 
claramente sexuais, nos espaços institucionais, de 
trabalho e também no movimento sindical. Por vezes 
ainda acumulamos outras formas de opressão, como 
a de raça.

LUTAR POR CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL!
Nós, trabalhadoras da UFRJ, dos mais diversos níveis 
de capacitação e cargos, somos muitas vezes chefes 
de família e/ou estudantes que buscam aperfeiçoa-
mento profissional. Muitas somos responsáveis por 
boa parte ou por todo o trabalho doméstico, pelo cui-
dado de filhos e/ou parentes idosos ou doentes. A di-
visão de tarefas ainda é um grande desafio na prática. 
De acordo com o IBGE, as mulheres gastam 26,6 ho-
ras semanais em trabalhos domésticos enquanto os 
homens gastam 10,5 horas. A ideia machista de que a 
mulher “tem mais jeito com as tarefas da casa” ainda 
habita grande parte dos lares brasileiros e nos impõe 
uma carga extra de trabalho, pelo qual não somos re-
muneradas. Lutar por creche em período integral para 
as trabalhadoras e os trabalhadores das Universida-
des deve ser uma prioridade!

CONTRA AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA 
E TRABALHISTA!
Num contexto de aprofundamento dos ataques aos di-
reitos dos trabalhadores em geral, essa condição de-
sigual nos coloca numa posição mais vulnerável. Com 
um discurso de igualdade entre os gêneros, a reforma 
da Previdência pretende aumentar nossa idade para 
a aposentadoria, desconsiderando toda a dupla ou tri-
pla jornada. A proposta de reforma trabalhista também 
ataca as mulheres de maneira profundamente perver-
sa. Por exemplo, será permitido que gestantes e lactan-

tes trabalhem em locais insalubres e as indenizações 
por assédio moral e sexual serão precificadas de acor-
do com a condição social da vítima. Ou seja, quanto 
menor o salário, menor a indenização, aprofundando 
ainda mais as desigualdades nas relações de trabalho.

BASTA DE RACISMO!
Quando falamos sobre as lutas das mulheres é impos-
sível para nós não fazer um recorte racial. Vivemos em 
um país que ainda possui forte cultura escravocrata 
e o racismo atrelado ao machismo faz com que as 
mulheres negras sejam a parcela mais vulnerável da 
população. As mulheres negras são as que ganham os 
menores salários e se encontram em postos de traba-
lho com condições extremamente precarizadas. Ainda 
por conta dessa desigualdade racial histórica não são 
poucos os relatos de mulheres negras que conseguem 
acessar a universidade, como estudantes ou servido-
ras, e que sofrem racismo dentro da universidade, que 
ainda não é vista por muitos como um lugar para ne-
gras. Por isso, é fundamental aliar as discussões de 
gênero com as de raça e classe.

TODO APOIO ÀS TRABALHADORAS 
TERCEIRIZADAS!
Podemos observar essa questão de maneira nítida, ao 
olharmos para as nossas companheiras de trabalho 
que são terceirizadas. Nos solidarizamos desde já 
com essas trabalhadoras, consideramos muito impor-
tante articular as lutas das trabalhadoras do quadro 
permanente com as terceirizadas e estamos dispos-
tas a fortalecer essa articulação.

AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO NO GT DE MULHERES DO 
SINTUFRJ E EM TODOS OS ESPAÇOS!
Nesse sentido, a organização de coletivos feministas 
na UFRJ representa um grande avanço em nossa re-
sistência e o Sintufrj precisa ser cada vez mais uma 
ferramenta para essa luta. O GT de Mulheres pode ser 
um importante espaço de fortalecimento e luta, mas 
deve ser ampliado para se tornar de fato um local de 
acolhimento e de formulação coletiva de política de 
gênero. As assembleias precisam se tornar espaços 
mais favoráveis à participação das mulheres, sem in-
timidações de qualquer natureza e combatendo vícios 
do machismo. O critério da paridade na direção é ou-
tro importante avanço, mas queremos mais: ser não 
apenas apoiadoras, mas protagonistas do movimento 
sindical.

POR UM SINTUFRJ FEMINISTA!
Assim, fazemos um chamado a essa construção no 
cotidiano para aprofundar o debate de gênero no movi-
mento e, ao mesmo tempo, combater o machismo na 
prática. Esse avanço no movimento sindical, além de 
fundamental e urgente na luta por nossos direitos, nos 
fortalecerá também em nosso ambiente de trabalho.

FEMINISTA
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2 DE AGOSTO: É LUTA!

A luta por negociação terá que ser acirrada
Governo resiste a negociar com a Fasubra a pauta específica, e com os SPFs, a unificada

No Dia Nacional de Luta e 
Paralisações, na quarta-feira, 2 de 
agosto, os técnicos-administrativos 
em educação da base da Fasubra 
deflagrarão mobilização, que in-
clui paralisação e atos nas reitorias 
e campi para pressionar o governo 
ilegítimo de Michel Temer a abrir 
negociação da pauta de reivindi-
cações já entregue ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão e em defesa das instituições 
de ensino públicas. 

Às 9h, ato no CT 
A categoria na UFRJ aprovou 
paralisação e realização de 
ato, na assembleia realizada 
pelo Sintufrj na quarta-feira, 
26 de julho, no Espaço Cultural 
da entidade. A comissão 
criada para encaminhar as 
deliberações (formada pelas 
forças políticas que disputam 
a eleição para a direção do 
Sindicato) aprovou a realização 
de ato e caminhada até a 
Reitoria. A concentração será 
às 9h, no bloco A do Centro 
de Tecnologia (CT). Também 
participarão da atividade a 
Adufrj e o DCE Mário Prata.  

A retirada de direitos e a pre-
carização dos serviços públicos 
são marca deste governo golpista. 
Depois de aprovar a reforma tra-
balhista e a Lei da Terceirização, 
Temer reedita o Programa de 
Demissão Voluntária (PDV) do 
governo neoliberal de FHC da dé-
cada de 90, e ainda de forma mais 
agressiva, pois propõe, também, 
redução da jornada de trabalho 

Pauta de reivindicações da 
Fasubra ignorada pelo governo

 Inflação do período de 2015 a 2017, mais 2% de aumento 
real no piso da carreira.

 Reajuste dos benefícios com o mesmo índice, com diferencial 
para o plano de saúde, para o qual se quer um reajuste que acom-
panhe os reajustes da Agência Nacional de Saúde (ANS).

 Não ao corte de recursos no orçamento destinados à educação 
e recomposição das perdas do último período.

 Nenhuma interferência do governo e órgãos de controle em 
ações judiciais ganhas pelos trabalhadores.

 Nomeação imediata dos reitores eleitos pela comunidade 
universitária.

 Contra a Lei da Mordaça e a Reforma do Ensino Médio.

Entidades querem audiência 
com o Planejamento

No dia 26 de julho, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe), do qual participa centrais sindicais e 
entidades como a Fasubra, protocolou no Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão um documento no qual solicita uma audiência 
com o ministro Dyogo Oliveira para debater a pauta de reivindicações 
dos servidores públicos federais (SPFs) entregue ao governo em fevereiro 
e não respondida desde então.

A pauta aponta três eixos de reivindicações: Negociação e Política 
Salarial; Previdência e Condições de Trabalho, e Financiamento. Dentre 
as principais reivindicações, se destacam a luta por uma política salarial 
permanente; paridade entre ativos, aposentados e pensionistas; definição 
de data-base (1º de maio); isonomia salarial entre os poderes e de todos 
os benefícios. 

Luta por reajuste será longa e dura 
Alguns ministérios têm recebido entidades sindicais, e nessas reuniões 

o governo informa que dificilmente haverá atendimento das reivindica-
ções salariais em razão da crise econômica e da Emenda Constitucional 
nº 95, do Teto de Gastos. O fato confirma a avaliação da Fonasefe de 
que o governo usaria o teto de gastos como desculpa para se negar a 
conceder a recomposição das perdas salariais e também discutir outros 
aspectos da pauta.

Entre os dias 4 e 6 de agosto haverá reunião ampliada do Fonasefe 
em Brasília. O objetivo é abrir o debate às entidades sindicais sobre a luta 
contra o desmonte do serviço público, com a aprovação da emenda do 
Teto de Gastos, da reforma trabalhista e da Terceirização, assim como 
da proposta de reforma da Previdência, cuja votação está prevista para 
agosto na Câmara dos Deputados.

com diminuição de salário. (Leia 
mais a respeito na página 6 
desta edição). 

Solidariedade – A assembleia 
da categoria também aprovou a 
doação de cem cestas básicas aos 
servidores sem salários do governo 
estadual e a adesão ao calendário 
de lutas e mobilizações do Movi-
mento Unificado dos Servidores 
Públicos Estaduais (Muspe). 

Unir as lutas 
O Dia Nacional de Luta e 

Paralisações nas instituições 
federais de ensino superior (Ifes) 
também se soma à pressão que 
será feita no Congresso Nacional 
no dia 2 de agosto, que é a data 
prevista para a apreciação, pelo 
plenário da Câmara dos Deputa-
dos, de novas denúncias contra 
Michel Temer apresentadas pela 
Procuradoria-Geral da República. 
Nos aeroportos, a pressão sobre os 
parlamentares será feita no dia 1º 
de agosto.

Governo a serviço do capital
“Nós protocolamos nossa pauta 

específica em janeiro e viemos rei-
teradamente cobrando a abertura 
de diálogo. Mas esse governo não 
está interessado em dialogar com 
trabalhador; suas baterias estão 
voltadas para salvar a pele e atender 
à agenda que satisfaz o capital reti-
rando nossos direitos e conquistas”, 
declara a coordenadora-geral da 
Fasubra, Léia de Oliveira.

Segundo Léia, a única reunião 
que a Fasubra teve com o governo 
foi em dezembro de 2016, e nela 
foi afirmado que não poderia haver 
reajuste. Além disso, o governo 
ainda queria discutir a retirada 
de conquistas da carreira, como o 
direito à qualificação para todas as 
classes. “Dissemos que a negocia-
ção é para avançar e não retroceder 
para retirar direitos conquistados”, 
lembrou a dirigente sindical.

Ela avalia que a conjuntura 
é adversa para a classe trabalha-
dora – Lei da Terceirização, teto 
de gastos públicos, políticas de 
privatização, reformas trabalhista 
e previdenciária – que tem de 
estar mobilizada para resistir aos 
ataques do governo golpista. “A 
categoria tem de estar consciente 
de que vivemos um momento 
muito grave e que a luta deve estar 
acima de nossas reivindicações 
corporativas. A privatização da 
universidade é uma delas”, disse 
a coordenadora. 

Projeto propõe
demissão de servidor
Léia cita como mais um ataque 

aos servidores um projeto em aná-
lise no Senado que prevê a perda 
de cargos em caso de mau desem-
penho no trabalho. A demissão de 
servidores públicos concursados 
seria regulamentada pelo Projeto 
de Lei 116/2017 da senadora Maria 
do Carmo Alves (DEM-SE). O texto 
dispõe sobre a avaliação periódica 
dos servidores públicos da União, 
Estados e Municípios e sobre os ca-
sos de exoneração por insuficiência 
de desempenho. 

De acordo com a ementa, se o 
profissional receber nota inferior 
a 30% da pontuação máxima por 
quatro avaliações consecutivas 
será exonerado. Aquele que tiver 
desempenho inferior a 50% em 
cinco das últimas dez avaliações, 
também perderá o cargo. O afas-
tamento ocorreria somente após o 
processo administrativo.

“A Fasubra está cumprindo seu 
papel, que é o de levar as demandas 
da categoria, mas não podemos ig-
norar a realidade que é muito maior 
do que nossas especificidades. Temos 
de resistir e nos mobilizar mesmo. 
Fazer toda a pressão. Na minha 
opinião, temos no momento de nos 
preocuparmos em manter nossos 
empregos. Esse projeto que está no 
Senado é muito grave”, alerta. 
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PDV: a reedição agravada do desastre tucano

Vinte e um anos depois, o governo gol-
pistade Michel Temerreedita a medida, mas 
de forma ampliada, sob a justificava de eco-
nomizar em torno de $ 1 bilhão por ano. No 
entanto, a história já mostrou que Plano de 
Demissão Incentivada (PDV) é danoso para 
os servidores e para as instituições públicas, 
em especial, as universidades. 

 Desmonte das instituições
A medida provisória do PDV assinada pelo 

presidente golpista no dia 26 de julho reforça 
a política em curso de desmonte do serviço 
público, piorando a prestação de serviços à 
população. E teve início com a aprovação, pelo 
Congresso Nacional, da emenda constitucio-
nal que criou o teto para os gastos públicos 
e congelou as despesas com políticas sociais 
por 20 anos. 

 Falsas ilusões
Com a reedição de mecanismos que di-

lapidam as instituições pú-blicas, o governo 
ainda gera falsas expectativas para os ser-
vidores de se tornarem o que nunca foram: 
empreendedores. E que começam negócios 
contando com um pequeno capital. 

A história se repete e, mais uma vez, como 
tragédia anunciada. De fato, mesmo a demis-
são incentivada do governo federal amplia o 
que já vem ocorrendo com as estatais, nas 
quais se prevê um corte de pelo menos 20 
mil funcionários este ano. 

Em resumo, a intenção do governo é:
 
• Reduzir 5.000 servidores, ou 0,79% do 

total de 632,4 mil servidores em atividade.

• Reduzir a jornada de trabalho com 
redução proporcional de vencimentos in-
centivados com 30 minutos por dia, o que 
reduz a pó as iniciativas e lutas históricas 
pela jornada de 30 horas semanais.

• Implementar licença incentivada sem 
vencimento por no mínimo três anos. 

 Temos que reagir!
A exemplo do que ocorreu na década 

de 90, devemos lutar ativamente contra 
essas iniciativas. Seja para não fragilizar 
as universidades com o afastamento por 
vários anos de seus melhores; seja para não 
cairmos, mais uma vez, no canto da sereia. 
Porque tal como antes, vivemos momen-
tos de retração do mercado de trabalho e 
de economia deprimida. Lançar-se a uma 
aventura nessa conjuntura equivale a uma 
tentativa de suicídio.

Vivemos tempos de cortes de direitos 
e de graves ameaçasde novas perdas de 
conquistasgarantidas com muita luta, mas 
as nossas condições de trabalho na UFRJ 
também devem sofrer abalos. Porque, tudo 
indica, que no próximo período teremos 
uma enxurrada de aposentadorias. A baixa 
significativa de trabalhadores dificultará 
enormemente o funcionamento da insti-
tuição e dos serviços que prestamos nas 
áreas indissociáveis de ensino, pesquisa e 
extensão.

Com a imposição da redução da tercei-
rização e a não realização de concursos 
públicos, conforme já avisou o governo 
federal, a situação ficará caótica.

 O ano era 1996. O governo tucano de FHC anunciou um programa de 
demissão voluntária que atraiu cerca de 5 mil servidores federais para o que 
parecia e era, “uma crônica do desastre anunciado.”

 A sobrevivência da universidade pública está mais uma vez grave-
mente ameaçada e seus servidores tendem a ser submetidos a mais e mais 
precarização e sobrecarga de trabalho. Resistir a mais este ataque exigirá que 
se construa a unidade da comunidade universitária para a realização pra valer 
de muita luta e politicas de enfrentamento que dialoguem com a população. 
Porque a população será nossa melhor aliada neste enfrentamento. 

 É preciso, portanto, ressignificar a luta e o Sintufrj. O nosso sindi-
cato é vital para os desafios do presente e os que ainda virão.
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MAIS UM GOLPE

Com uma rejeição de 95% 
e perdendo apoio político, 
o ilegítimo Michel Temer 

aposta todas as fichas para se 
manter no comando do país. 
A conta aumenta a cada dia, e 
quem paga são os trabalhadores 
e a sociedade em geral. Depois 
de aumentar impostos, ele ago-
ra impõe um Plano de Demissão 
Voluntária (PDV) somente para 
servidores públicos do Executivo. 

Ele imita o governo FHC na 
década de 1990, em parte, pois a 
medida provisória (MP) que assi-
nou no dia 26 de julho é ainda 
mais cruel que a do neoliberal tu-
cano: ela implementa a redução 
da jornada de trabalho de 8 horas 
para 6 ou 4 horas, com redução 
do salário. Assim, os servidores 
podem optar por trabalhar 40 
horas, 30 horas ou 20 horas se-
manais.  

A justificativa de Temer é a 
mesma que foi usada pelo go-
verno do PSDB: “racionalizar 
gastos públicos e proporcionar 
crescimento econômico”. Mas a 
MP deixa de fora o Legislativo e o 
Judiciário, justamente os Poderes 
com as maiores remunerações. 
Por enquanto, por pressão da 
própria situação caótica do país, 
o golpista recuou da sua intenção 
inicial e deixou de fora do PDV as 
áreas da Educação, Saúde e Se-
gurança Pública. 

Armadilha 
Quem aderir ao PDV perde o 

direito de se aposentar pelas re-
gras do serviço público, e a meta 
é alcançar 5 mil funcionários ci-
vis, pois os militares estão de fora. 
A MP também prevê adesão ao 
programa de Licença Incentivada 
Sem Remuneração por três anos, 
podendo ser renovável pelo mes-
mo período. 

A medida atinge o pessoal da 
Administração Direta (ministé-
rios, secretarias e Advocacia-Ge-
ral da União); autarquias (Banco 
Central, INPI, agências regulado-
ras e INSS; no primeiro momento 
incluía também as universidades 
federais e o Colégio Pedro II); e 
fundações (IBGE, Biblioteca Na-
cional e outras). 

Com a MP, o governo fede-
ral pretende economizar R$ 1 
bilhão ao ano a partir de 2018. 
Irônico: somente em um mês o 
governo gastou muito mais para 
“comprar” parlamentares (li-
berou mais de R$ 4 bilhões em 
emendas) para salvar sua pele na 
denúncia de corrupção passiva 
feita pela Procuradoria-Geral da 
República.

Trabalhadores, os 
mais prejudicados 
O resultado da proposta suca-

teará ainda mais o serviço público 
e piorará a prestação de serviços 

à população, principalmente a 
mais carente, que depende total-
mente das instituições públicas. 
Os trabalhadores que há 20 anos 
aderiram ao PDV do governo FHC 
se arrependem até hoje. 

 “Ao invés de priorizar a au-
ditoria da dívida pública e com-
bater a corrupção, o governo 
mais uma vez responsabiliza os 
trabalhadores pela crise, agora 
culpabilizando os servidores con-
cursados”, diz a Fasubra. 

Na avaliação da Federação, 
a lógica da proposta segue o 
processo de desmonte do serviço 
público, atacado em todas as la-
cunas pelas reformas fiscal (EC 
95/16) e trabalhista (PLC 38/17), 
e pela Terceirização já aprovadas. 
E também por meio de algumas 
reformas em curso, como a da 
Previdência (PEC 257/16) que 
tramita na Câmara dos Deputa-
dos, com previsão de concluir a 
votação até o final de agosto. 

“De quebra, as políticas pú-
blicas e o bem-estar social dão 
lugar ao mercado financeiro e 
ao pagamento da dívida pública, 
que, segundo a Auditoria Cidadã 
da Dívida, em 2017, está cres-
cendo cerca de R$ 100 bilhões ao 
mês, atingindo R$ 4,727 trilhões 
em março”, denuncia a Fasubra.  

Caos na educação
A redução de investimentos 

em políticas públicas tem deixa-
do instituições públicas de ensino 
à beira da falência, sem recursos 
para a ciência. A previsão para se-
tembro é de inviabilidade de fun-
cionamento de diversas universi-
dades federais. Entre as quais está 
a Universidade de Brasília (UnB), 
que demitiu centenas de traba-
lhadores terceirizados durante as 
férias acadêmicas de meio de ano 
devido à redução de verbas do go-
verno federal.

Abandono da 
saúde pública 
O abandono do Sistema Úni-

co de Saúde (SUS) pelo governo 
foi denunciado pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) por 
meio de um dossiê de 15 mil pá-
ginas entregue ao Ministério da 
Saúde, na última semana.

Segundo o estudo publicado 
no jornal Correio Braziliense, 
o governo destina mais recursos 
para o gasto privado com a saúde 
e menos para o serviço público. 
Com base em dados da Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), 
o estudo constatou que o Brasil 
investe pouco em saúde pública  
(44% a menos de recursos no or-
çamento) em comparação com 
países que adotam o atendimento 
público, universal e gratuito.

Nos últimos 14 anos, as dis-
torções ou uso irregular de re-

cursos públicos na Saúde che-
garam a R$ 15,9 bilhões.

O absurdo custo com 
o Congresso Nacional
Com tudo isso, o trabalha-

dor brasileiro continua a con-
viver com as altas despesas do 
Congresso Nacional, que cus-
tam aos cofres públicos R$ 1,1 
milhão por hora. De acordo 
com a organização não go-
vernamental Contas Abertas, a 
Câmara dos Deputados já em-
penhou R$ 5,3 milhões para 
prestação de serviços na área de 
vigilância armada e desarmada 
para garantir a aprovação das 
votações em agosto.

O Senado Federal alugou 
85 carros zero-quilômetro por 
R$ 8,3 milhões, durante 30 
meses, segundo o blog Expresso 
de Época. “Dois carros são es-
peciais. Eles têm 250 cavalos de 
potência, ar-condicionado com 
duas zonas, película antivan-
dalismo, central multimídia 
com tela touch com rádio inte-
grado e leitor de CD, MP3, GPS, 
DVD, Bluetooth e USB. Há tam-
bém câmera de ré e comandos 
no volante. O aluguel de cada 
um dos carros mais luxuosos 
custará R$ 9.300 por mês”, de-
nuncia a Fasubra.

Com a Assessoria de 
Comunicação da Fasubra

Ilustração: Edinho

Temer decreta a ruina do serviço público 
Categoria deve ficar atenta às propostas do governo de redução da jornada de trabalho com 
diminuição de salário, entre outras armadilhas. Todos pelo Fora, Temer! e Diretas já!



 

Jornal do Sintufrj a serviço da categoria – No 1213 – 31 de julho a 6 de agosto de 2017 – www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br – 7

ELEIÇÕES SINTUFRJ

Alcides Ribeiro Laudelina Peçanha Modesto Cordeiro Nathalia Dias Elisiane Araújo  Thays Machado

O SINDICATO SOMOS NÓS!
ELEIÇÕES DE 15 A 17 DE AGOSTO

Pensando em você, os
serviços do ESPAÇO SAU�DE
foram valorizados nessa
gestão. Ampliamos a acade-
mia, adquirimos novos equi-
pamentos para as atividades
terapêuticas de pilates,

mantivemos os serviços de
auriculoterapia, shiatsu, RPG,
pedras quentes e ampliamos
as atividades oferecendo
a c u p u n t u r a . . .

A gestão Unidade na Luta
realizou convênio com o Clube

de Empregados da Petrobrás
o que possibilitou um novo
espaço para a prática de
futebol, hidroginástica e
d i v e r s a s a t i v i d a d e s .

Esperamos que com seu
voto e a nossa continuidade

na gestão do Sintufrj, possa-
mos expandir ainda mais
esses serviços ao levar o
espaço saúde para os demais
campus. Além de garantir o
convenio com CEPE para
atender Macaé e região.

JULHO/2017�-�ENCARTE

PROPOSTAS DE SERVIÇOS À CATEGORIA!
DE OLHO NA SAÚDE DO TRABALHADOR!

O APOIO À CRESCE!CHAPA 3

Ampliamos o atendimento
jurıd́ico de nossa entidade,
hoje temos advogados aten-
dendo todos os dias no
Sintufrj e em plantões sema-
nais em Macaé (atendendo a
uma demanda dos trabalha-
dores do Polo e do NUPEM) e
na Praia Vermelha (passou de
quinzenal para semanal).
Com a ampliação do departa-
mento jurıd́ico cıv́el consegui-

mos ter ações em todo territó-
rio do estado do Rio de
Janeiro e dobramos o número
de ações realizadas, ou seja,
você e mais sindicalizados
foram mais atendidos.

Dedicamos exclusivamen-
te advogados para recepção
de casos de assédio moral e
de atendimento e elaboração
de defesa em processos
administrativos para retirada

das rubricas de ações coleti-
vas.

Tivemos vitórias em casos
de desvio de função e em
ações de cobrança de exercıći-
os anteriores, inclusive já em
fase de execução do que é
devido pela UFRJ. Mediamos e
confrontamos graves casos de
assédio. Realizamos palestra
em algumas unidades com a
presença de advogado para

tratar de assédio moral e
vamos fazer muito mais.
Garantir a volta da subsede do
IFCS com plantões de advoga-
dos civil e trabalhista, avançar
na luta contra o assédio moral
na universidade e garantir a
manutenção de todas as
rubricas que temos no nosso
contracheque são propostas
da Chapa 3 – Unidade na

Luta.

O ATENDIMENTO JURÍDICO DO SINTUFRJ MELHOROU E PODE MELHORAR AINDA MAIS!

Durante nossa gestão
oferecemos diversos Cursos
de Capacitação, certificando
a p rox i m a d a m e n te 2 0 0
Servidores, vamos continuar
e ampliar esse trabalho.
Criar novos cursos, fazer
parcerias com Associações e
Sociedades profissionais

oferecendo assim cursos
mais especializados e que
contemple cada vez mais
trabalhadores. Explorando,
também, necessidades de
adequação ao ambiente
organizacional.

Como incentivo à qualifi-
cação criamos o PBASE e

conseguimos trazer de volta
à sala de aula 135 Servidores,
conduzindo esses trabalha-
d o re s a o t ã o s o n h a d o
Diploma de Ensino Médio.
Para próxima gestão esta-
mos defendendo que os
trabalhadores da UFRJ
tenham acesso as vagas de

graduação, especialização,
mestrado e doutorado
o fe re c i d o s p e l a n o s s a
Universidade. Além das
parcerias, como a que fize-
mos no PBASE, com outras
instituições para garantir o
acesso da categoria a cursos
de nıv́el superior.

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO, GARANTINDO CONQUISTAS REAIS NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR!

André�Moura

PR6

Unidade na
Luta, tem foco na
base e na união da
categoria, por isso
indico o voto na
chapa 3!

Rayanna�Barros�Setubal

Instituto�de�Biologia

Em tempos sombrios de cortes de verbas e

perda de direitos históricos, a clareza de estar votando

em uma chapa combativa e comprometida com a causa

de todos os trabalhadores e trabalhadoras da UFRJ, se

torna essencial para garantir a certeza do sonho de uma

Universidade mais justa e democrática. Eu sou chapa 3!

Apoio a Chapa 3

para diretoria do Sintufrj,

p o i s é c o m p o s t a p o r

companheiros de luta e de

con�iança. O momento

e x i g e u n i d a d e d o s

trabalhadores diante do

feroz ataque aos seus

direitos e do desmonte dos

serviços públicos, como a

saúde e a própria UFRJ pelo

desgoverno Temer. Sou

contra o PDV - Plano de

Demissão Voluntária, novo

passo desse desmonte. O

Brasil precisa é investir na

universidade, sobretudo

nos seus trabalhadores,

a �i n a l é i n s t i t u i ç ã o

fundamental ao avanço

c i e n t ı́ �i c o , s o c i a l e

importante para a própria

Democracia!

Deputada�Enfermeira�Rejane

Lıd́er�do�PCdoB�na�Alerj

 

         



ÚLTIMA PÁGINA

O aumento da demanda por 
acolhimento em ques-
tões de saúde mental na 

universidade aumentou, prin-
cipalmente no meio estudantil, 
embora a demanda por parte de 
técnicos-administrativos e profes-
sores também preocupe. Medidas 
estão sendo tomadas pela Reito-
ria para enfrentar o problema. 

Na sessão do Conselho Uni-
versitário do dia 13 de julho, o 
pró-reitor de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, informou sobre a 
constituição de um grupo de tra-
balho (GT) composto por profis-
sionais das unidades que atuam 
em sua mental para tratar “o 
adoecimento na universidade” 
entre os estudantes.

   
Reforço na ação
Agnaldo disse que já existe 

iniciativa nesse sentido por par-
te da Superintendência Geral de 
Políticas Estudantis (SuperEst) 
– em parceria com o Instituto de 
Psiquiatria (Ipub) e o Instituto de 
Psicologia – para acolhimento 
de estudantes, mas, segundo ele, 
insuficiente diante do aumento 
da demanda. Por isso, prometeu 
para breve iniciativas mais am-
plas e informações mais concre-
tas a respeito, como prazos (para 
atendimento) e funcionamento. 
“Mas é importante dizer que es-
sas medidas estão em andamen-
to”, frisou. 

Desde o ano passado, segun-
do o superintendente de Pessoal, 
Pedro e Sá Campos, profissionais 
trabalhavam para montar um 
sistema de atendimento à saúde 
do estudante, que agora foi des-
dobrado em dois GTs: um para 

Reitoria cria GT 
de atenção à saúde 

mental do estudante
Mas desde 2016 a SuperEst desenvolve trabalho 

voltado ao bem-estar da população estudantil 

atenção à saúde física e outro à 
saúde mental.

Participam do GT de Aten-
ção à Saúde Mental do Estudante, 
coordenado pela Pró-Reitoria de 
Graduação e pela SuperEst, repre-
sentantes das Pró-Reitorias de Pós-
-Graduação e Pesquisa, Extensão, 

Pessoal, especialistas na área de 
saúde da Reitoria, dos Instituto de 
Psiquiatria, Saúde Coletiva (Iesc) e 
Instituto de Psiquiatria (Ipub), Es-
cola de Serviço Social, Faculdade de 
Medicina e do Serviço de Psiquia-
tria e Psicologia do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho.  

A diretora da Divisão de Saú-
de do Estudante da SuperEst, Ana 
Maria Mendonça Pinto, e a chefe 
da Seção de Assistência Psicos-
social, Celina Grecco de Souza, 
ambas psicólogas, falam sobre 
o funcionamento do serviço e a 
importância da atuação do GT de 
Atenção à Saúde Mental.

Segundo Ana Maria, a partir 
da criação pela SuperEst da Di-
visão de Saúde, aumentou a pro-
cura por atendimento nessa área. 
Antes havia apenas uma psicó-
loga, e agora existe uma equipe, 
embora ainda pequena. 

Além disso, ela observa que, 
com a política de democratização 
de acesso, a universidade se abriu 
para mais alunos que precisavam 
de atendimento especializado, 
como terapia, mas que não ti-
nham condições financeiras para 
isso. Outro fator que justifica o 
aumento da demanda pelo servi-
ço é, na opinião dela, a diminui-
ção do preconceito a atendimento 
psicológico. Mas o corte de verbas 
pelo governo federal para as uni-
versidades preocupa a SuperEst.   

Parcerias 
Para realizar o trabalho, a 

SuperEst conta com parceiros im-

Estava prevista para a semana 
anterior a publicação da portaria 
de nomeação dos integrantes do 
GT. A partir disso, eles terão 180 
dias para apresentar resultado 
do trabalho. O grupo se reúne às 
terças-feiras, as 13h30, no Iesc. 

A partir das políticas definidas 

pelo GT, começará a capacitação 
de técnicos-administrativos e do-
centes, inclusive dos que atuam 
nas Comissões de Orientação e 
Acompanhamento Acadêmico 
(COAA), para um atendimento 
mais acolhedor do estudante com 
problemas.

Procura é grande na SuperEst
portantes, como os institutos de 
Psiquiatria e de Psicologia da UFRJ. 
Segundo Celina Grecco, a parce-
ria com a Divisão de Psicologia 
Aplicada do Instituto de Psicologia 
envolve 19 bolsistas e oferece 95 va-
gas, inclusive para atendimento em 
grupos, e se traduz no acesso a cer-
ca de 120 estudantes. Mas a procura 
é muito grande, cerca de 40 alunos 
novos por mês. 

A parceria com o Instituto de 
Psiquiatria garante o encaminha-
mento de estudantes quando é 
identificado viés psiquiátrico.

Segundo Ana Maria, já existia 
um grupo de trabalho desde 2016 
voltado para a saúde dos estudantes 
e que agora se desdobrou num gru-
po específico para a saúde mental 
com representantes de várias uni-
dades acadêmicas e hospitalares. O 
próximo encontro desse GT é no dia 
1º de agosto, e a proposta é planejar 
políticas para atuação em saúde 
mental do estudante. 

Compartilhar 
responsabilidades
“O objetivo do GT”, segun-

do Celina Grecco, “é também a 
construção de uma política de 
saúde integral ao estudante uni-
versitário, mas com uma visão 

não só médica e psicológica de 
forma que toda a universidade se 
responsabilize pela saúde mental 
do estudante. E que contemple a 
relação entre professores e alu-
nos, a relação dos alunos com as 
Comissões de Orientação e Acom-
panhamento Acadêmico (COAAs) 
para que o espaço universitário 
seja mais saudável com práticas 
culturais e esportivas.” 

“Não dá mais para pensar 
apenas em terapias de longo pra-
zo, porque isso é impossível, nem 
que tivéssemos 20 psicólogos. Te-
mos que pensar outras propostas 

visando à saúde física e mental”, 
ponderou a diretora Ana Maria.

Atendimento com 
hora marcada
Os estudantes que precisam 

de atendimento devem agendar 
hora pelo e-mail disae@supe-
rest.ufrj.br. A Divisão de Saúde do 
Estudante (Disae) funciona no 
contêiner localizado na Praça da 
Prefeitura Universitária, na Cida-
de Universitária. Telefone: (21) 
3938-0715. O atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 9h30 
às 15h30.

Fórum e CPST 
debatem política
para servidor

Problemas de saúde men-
tal também têm se agravado 
entre servidores, e por isso é 
tema de uma das comissões 
do Fórum Permanente de Po-
líticas de Pessoal (instituído 
no dia 4 de maio) – Saúde 
para quem trabalha –, além 
do programa de atenção à 
Saúde Mental já oferecido 

pela Coordenação de Políti-
cas de Saúde do Trabalhador 
(CPST).

Na reunião dessa comis-
são, no dia 1º de agosto, às 
9h, no salão nobre do Cen-
tro de Ciências Matemáticas 
e da Natureza (CCMN), a 
CPST iniciará o debate sobre 
o tema tendo como guia as 
políticas aprovadas no semi-
nário sobre saúde do traba-
lhador realizado em 2015. 
O combate ao assédio moral 
também fará parte da pauta 
de discussões.  
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