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Vai votar em quem?
Veja as propostas dos candidatos para a educação pública.
Página 7

Seminário discute 
30 horas

UFRJ se insurge contra massacre midiático

Conselho Universitário é caixa de ressonância de contestação às teses que 
tentam responsabilizar a instituição pela tragédia do Museu Nacional.
Páginas 4 e 5

Reitoria responde a 
perguntas, mas categoria 
aponta necessidade de 
aprofundamento sobre 
o tema.

PRÓ-REITOR  de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, e coordenadoras do 
Sintufrj na mesa que encerrou o 
seminário no auditório do CT2
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ABANDONO. Diariamente, cães e gatos são abandonados nos dois principais campi da UFRJ, a 
Cidade Universitária e a Praia Vermelha. Técnicos-administrativos, professores e alunos se organizam 
voluntariamente para cuidar dos animais. Em 2003, um grupo tentou reproduzir na UFRJ o projeto criado 
em 2001 pela comunidade universitária da Universidade de São Paulo – USP Convive. Mas a iniciativa 
não emplacou, para tristeza dos caninos e felinos que perambulam, sujos, doentes e mal alimentados, 
pelos gramados da UFRJ.

“A quem interessa o fracas-
so da educação brasileira?” Este 
foi o título do artigo da coor-
denadora-geral da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensino 
(Contee). “Há vários motivos para 
fazer a educação pública brasilei-
ra parecer pior do que é. Um deles 
é endossar políticas como a Re-
forma do Ensino Médio. Se a si-
tuação desse nível da educação 
básica parece alarmante, ganha 
força o argumento traiçoeiro do 
governo Temer para justificar 
a adoção apenas de português 
e matemática como disciplinas 
obrigatórias.

E o salário, ó!
De acordo com a Organiza-

ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), 
o salário mínimo pago ao 
professor no Brasil é um dos 
piores do mundo. Pesquisa da 
organização considera rendi-

Cotas
A Alerj aprovou a prorro-

gação da Lei das Cotas para as 
universidades do Rio de Janeiro 
por mais 10 anos. O projeto só 
falta ser sancionado pelo go-
vernador Luiz Fernando Pezão. 
Relatório da Procuradoria Ge-
ral do Estado do Rio de Janei-

Fracasso
mentos anuais de cerca de 40 
países ou regiões. O Brasil é o 
país que paga os piores salários 
a professores do ensino funda-
mental ao médio entre 40 países 
ou sub-regiões integrantes ou 
parceiros da OCDE.

ro (PGE), em parceria com as 
universidades estaduais sobre a 
eficácia do sistema de cotas no 
Rio, mostra que o desempenho 
dos alunos cotistas é igual ao 
dos não cotistas, e a taxa de 
evasão é maior entre os não 
cotistas que entre os cotistas.

Para que você, trabalhadora e trabalhador, receba con-
vocatórias do Departamento Jurídico, avisos importantes do 
setor de Convênio e da Diretoria do Sintufrj, é preciso que 
venha ao Sindicato para atualizar seus dados cadastrais. Essa 
providência deve ser tomada com a máxima urgência por to-
dos os sindicalizados.   

Atualize seu cadastro
 no Sintufrj!

Informes do setor de 
Convênio do Sintufrj 

Amil Saúde 
O plano foi reajustado em 15% a partir das competências 

em outubro. O setor de Convênio enviou correspondência aos 
titulares explicando o aumento. 

A outra novidade é que a parte de controle, acompanha-
mento, ações de organização e de cobrança das mensalidades 
passará a ser feita pela empresa Allcare Administração de Be-
nefícios. Mas o Sintufrj continuará respondendo pelo convê-
nio com a Amil. 

1 - Adesão à Amil Saúde em setembro
Começa na segunda-feira, 10, e prossegue até o dia 20 o 

período para adesão ao plano no mês de setembro. Para quem 
optar por esses prazos, a cobertura passará a valer a partir de 
1º de outubro. 

2 - Adesão à Amil Saúde em outubro
Para quem aderir ao plano no período de 21 de setembro a 

15 de outubro, a cobertura valerá a partir de 1º de novembro. 

Importante: Não há carência para qualquer procedimen-
to para os que fizerem a adesão ao plano nas datas acima.

Golden Cross
 O reajuste no plano foi de 25,45%, a partir das mensalida-

des de outubro.
Correspondência explicando o reajuste foi enviada pelo setor 

de Convênios do Sintufrj a todos os titulares do plano.

Será na terça-feira, 18, às 10h, no Espaço Cultural do Sintufrj. 
Pauta: Informes, 30 horas, aprovação do regimento interno dos delegados e assédio moral. 

Reunião de delegados sindicais
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O governo acaba de baixar 
instrução normativa (nº 2) 
que estabelece para órgãos 

e entidades da administração 
pública federal, autarquias e fun-
dações critérios e procedimentos 
sobre jornada de trabalho, con-
trole da compatibilidade na acu-
mulação de cargos e instituição 
de banco de horas.

Entre os pontos, a medida 
estabelece controle eletrônico de 
frequência, remuneração pro-
porcional à redução da jornada 
de trabalho e banco de horas, 
conforme o interesse da admi-
nistração. 

A medida, por exemplo, vai 
ter impacto no processo de dis-

Governo apronta mais uma
Dirigente critica instrução normativa de Temer que cria dificuldades para servidores

cussão sobre a jornada de tra-
balho de 30 horas, de acordo 
com a abordagem de alguns 
participantes do seminário 
organizado pelo Sintufrj para 
discutir o tema.

Segundo o coordenador de 
Educação da Fasubra, Rafael 
Pereira, a medida pegou todos 
de surpresa, e a entidade sin-
dical já está buscando contato 
com a Andifes (que reúne rei-
tores das federais) para discutir 
a questão.

Numa primeira avaliação, 
o dirigente disse que a medida 
pode atrapalhar todo o processo 
de discussão democrática que  
vem sendo travado nas universi-

dade e institutos federais do país 
sobre a organização do traba-
lho, porque é uma medida por 
demais restritiva. 

Rafael Pereira observa que 
nas universidades nas quais o 
movimento sindical é mais frá-
gil e os reitores mais obedientes, 
a tendência é que elas se sub-
metam às medidas do governo, 
à revelia das resoluções e regras 
internas que valem hoje. 

“Muita gente entende que 
normativa (do governo) su-
planta resoluções internas 
e portarias”, disse ele. Mas 
expressou um porém: “Nas 
universidades democráticas e 
abertas, onde os movimentos 

são mais aguerridos e com ca-
pacidade de diálogo, continua-
rá sendo aplicada a legislação 
que tem hoje.” 

Banco de horas
Nesses casos, argumentou o 

dirigente, “há o entendimento de 
que valem para a universidade 
as resoluções de seus conselhos 
superiores”. Em relação às no-
vas normas, será aberta, então, 
uma discussão para adequação 
e eventual questionamento da 
instrução normativa do governo.

Ele considera prejudicial 
a criação do banco de horas, 
como estabelece a instrução 
normativa do Ministério do Pla-

MUSEU NACIONAL

O acirramento dos ata-
ques do governo à UFRJ e a 
todas as universidades públi-
cas do país, após o incêndio 
que destruiu o Museu Nacio-
nal, foi o centro do debate 
sobre conjuntura na assem-
bleia do Sintufrj realizada na 
terça-feira, 11, no auditório 

Assembleia convoca reunião 
Será nesta quarta-
-feira, 19, às 14h, 
no Espaço Cultural 
do Sintufrj, a 
reunião dos três 
segmentos da 
comunidade 
universitária da 
UFRJ. Não falte!

Samira Mesquita (Reitoria).
E, por unanimidade, foi 

aprovada a realização de uma 
reunião com os três segmen-
tos da comunidade universitá-
ria (técnicos-administrativos, 
docentes e estudantes), na 
quarta-feira, 19, às 14h, no 
Espaço Cultural do Sintufrj, 

para discutir a organização de 
uma ampla mobilização em 
defesa não apenas do Museu 
Nacional, mas de todo o patri-
mônio histórico da UFRJ e das 
universidades públicas.

 Propostas 
A bancada técnico-admi-

nistrativa reiterou a gravidade 
da situação na UFRJ listan-
do outros incêndios ocorridos 
recentemente. O conselheiro 
e coordenador do Sintufrj, 
Huascar da Costa Filho, pro-
pôs a instalação de grupo 
permanente para avaliação 
das condições dos prédios da 
UFRJ. Esse grupo seria inte-
grado por pessoal especializa-
do da Coppe, Escola Politécni-
ca, Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, Escritório Téc-
nico e Coordenação de Políti-
cas de Saúde do Trabalhador 
(CPST). 

A conselheira Raquel Gal-
dino, da CPST, propôs que 
profissionais da área da UFRJ 
fossem mobilizados para faze-
rem um projeto de incêndio e 
pânico. “Temos todo esse pes-
soal na casa. Precisamos de 
uma portaria para a criação 
dessa comissão”. 

A assembleia do Sin-
tufrj deliberou pela par-
ticipação da categoria na 
plenária nacional da Fa-
subra, realizada de 14 a 
16 de setembro, na Univer-
sidade de Brasília (UnB), 
para discussão da seguinte 
pauta: informes nacionais 
e da direção da Federação, 
apresentação dos progra-
mas de governo dos candi-
datos à Presidência da Re-
pública, substituições na 
direção nacional, debates 
sobre a conjuntura, infor-
mes de base, calendário, 
encaminhamentos, entre 
outros assuntos.  

Plenária 
da Fasubra

Fotos: Renan Silva

ASSEMBLEIA do dia 11

nejamento, porque proporciona 
à instituição a possibilidade de 
obrigar o servidor a trabalhar 
mais em horas extraordinárias, 
sem a devida remuneração, e o 
libera para folga no interesse da 
administração.

O dirigente reitera que, 
onde o processo for democráti-
co, a discussão pode continuar 
e a instrução entra como mais 
um documento a ser estuda-
do: “Nenhuma universidade é 
obrigada a cumprir imediata-
mente, porque tem autonomia 
e precisa colocar suas legisla-
ções para o Conselho Univer-
sitário construir suas regula-
mentações internas”.
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gnaldo Fernandes parti-
cipou da mesa de encer-
ramento do seminário, 

mediada por Noemi de Andrade, 
coordenadora do Sintufrj. Neuza 
Luzia e Joana de Angelis, também 
coordenadoras da entidade, com-
pletaram a mesa. 

O pró-reitor de Pessoal in-
formou que o debate sobre a 
reorganização do trabalho na 
universidade faz parte de um 
processo de refl exão interna com 
vistas à retomada, pela UFRJ, do 
protagonismo de suas ações. Isso 
é necessário tanto para inibir in-
gerências arbitrárias dos órgãos 
de controle como para melhorar 
a qualidade de vida de seus tra-
balhadores, alertou.

Ele apresentou o escopo da 
proposta, que tem como funda-
mentação o Decreto presidencial 
1.590/1995, que trata da jornada 
de trabalho dos servidores. Uma 
cartilha explicativa foi distribu-
ída. Agnaldo explicou que o ob-
jetivo é construir um processo de 
engajamento coletivo – os setores 
é que organizarão sua forma de 
trabalho – e que o debate está 
aberto, para que se possa avançar 
em alguns critérios iniciais.  

O pró-reitor foi enfático ao 
afi rmar que a implantação das 
30 horas não será feita de forma 
generalizada por causa da dife-
renciação de trabalho existente 
nos diversos setores da UFRJ. 

Sintufrj
A coordenadora-geral Neuza 

Luzia explicou que a direção 
resgatou a pauta interna de 
reivindicações da categoria e 
nela colocou, para a Reitoria, 
a necessidade da retomada do 
debate sobre a reivindicação dos 
trabalhadores técnico-adminis-
trativos, que é a aplicação das 
30 horas nas universidades. E 
assim o Sindicato foi convidado 

Seminário abre deb
Reorganização da jornada de trabalho foi tratada no evento realizadoNuma iniciativa 

elogiada pela 
categoria, o 
Sintufrj realizou 
o seminário 
“Reorganização 
da Jornada de 
Trabalho e 30 
horas”. O Sindicato 
participa da 
comissão 
instituída pela 
Pró-Reitoria de 
Pessoal para a 
reorganização do 
trabalho e jornada 
na universidade 
e o objetivo do  
seminário foi abrir 
o debate com toda 
a categoria. Várias 
perguntas foram 
respondidas pelo 
pró-reitor de 
Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, um 
dos participantes 
do evento. Mas 
os técnicos- 
-administrativos 
presentes 
apontaram a 
necessidade de 
aprofundamento 
do tema.

a participar da comissão de reor-
ganização do trabalho.

O objetivo do Sintufrj é propor 
iniciativas que permitam aos 
trabalhadores poder controlar sua 
produção e propor  sua forma de 
trabalho, se auto-organizarem. 
“A proposta traz um elemento 
que é muito sensível para nossa 
categoria, que é a possibilidade de 
nos apropriarmos de fato do nosso 
fazer”, disse a coordenadora. 

Neuza ressaltou também que 
o controle do trabalho por parte 

dos trabalhadores traz o empode-
ramento para a categoria, o que 
servirá, inclusive, para combater 
o assédio moral. A dirigente infor-
mou ainda que não haverá perda 
de direitos e esclareceu que é o iní-
cio da discussão com a categoria. 
“É um assunto que não se encerra 
com o seminário”, frisou.

Joana de Angelis, coorde-
nadora de Educação, Cultura 
e Formação Sindical, reafir-
mou os argumentos de Neuza 
acrescentando que a proposta 

produzirá outras consequências 
importantes para a categoria que 
não se limitam à carga horária. 
“A forma como estamos organi-
zados – individualizados e com-
partimentalizados – possibilita o 
assédio moral. Cada um cuida de 
seu horário, seu trabalho e não 
existe cooperação. Isso faz crescer 
o arbítrio. Atuando de forma 
coletiva e organizada, iremos eli-
minar, e muito, o assédio moral, 
otimizaremos nosso trabalho e 
teremos mais qualidade de vida”.

RAFAEL, Marisa (mediadora), Neuza e a assessora jurídica Araceli Rodrigues na mesa sobre legislação

A
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bate sobre 30 horas
o no auditório do CT2, com transmissão em tempo real pela internet

 “30 horas e suas implan-
tações” foi o tema de uma das 
mesas do seminário, mediada 
pela coordenadora de Comuni-
cação do Sintufrj Marisa Araujo. 

 Os palestrantes convidados, a 
coordenadora-geral do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação 
da Universidade Federal Flumi-
nense (Sintuff), Bernarda Gomes, 
e o coordenador de Educação 
da Fasubra, Rafael Pereira, da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), socializaram 
com a categoria presente no 
auditório do CT2 como se deu 
o processo de fl exibilização da 
jornada de trabalho nas suas 
instituições e qual é a realidade 
hoje dos companheiros da UFF 
e da UFSC.       

Segundo Bernarda, durante 
dois anos a UFF conseguiu im-
plantar a jornada semanal de 
30 horas para todos os servidores, 
mesmo sob pressão do Tribunal 
de Contas da União (TCU) e da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU). Mas, em 2016, o reitor, 

Experiências socializadas 
alegando questionamentos do 
Ministério Público (MP), retirou 
as 30 horas da maioria dos téc-
nicos-administrativos. Somente 
40% da categoria poderia fazer 
as 30 horas. 

A decisão da Reitoria – que 
disse seguir orientação da Advo-
gacia-Geral da União (AGU) – foi 
criticada pelo Sintuff. O reitor foi 
cobrado por não assinar o docu-
mento elaborado pela comissão 
paritária e consensual mantendo 
a jornada de 30 horas para todos. 
“A carga horária da maior parte 
dos cursos é integral, ou seja, a 
maioria dos funcionários trabalha 
mais de 8 horas”, disse Bernarda.

Na UFSC, a primeira tentativa 
de dimensionamento da força 
de trabalho se deu no período 
de 2006 a 2009, mas, segundo 
Rafael, o trabalho não foi fi na-
lizado, sendo retomado em 2012, 
durante a greve da categoria. 

Na ocasião, foi constituído 
um grupo de trabalho, composto 
pelo sindicato, representantes 
dos trabalhadores e da gestão 

universitária. A tarefa do grupo 
de trabalho era realizar o di-
mensionamento para conhecer 
e defi nir políticas de gestão de 
pessoas da instituição e criar 
condições para a implantação 
das 30 horas semanais com 
atendimento aos usuários de no 
mínimo 12 horas diárias, com 
isonomia para todos.

 “Até hoje não há registro de 30 
horas para todos os trabalhadores 
sem restrições. Atualmente na Fe-
deral de Santa Catarina funciona 
uma Comissão Permanente de 
Flexibilização, que analisa os pro-
cessos de fl exibilizações enviados 
pelas comissões de fl exibilizações 
criadas por cada unidade. Então, 
na UFSC alguns trabalhadores fa-
zem 30 horas de maneira informal 
e o controle de assiduidade não é 
realizado. Nós defendemos que o 
controle de assiduidade seja feito 
pelos usuários dos serviços, que 
são os maiores interessados, mas 
essa discussão ainda está sendo 
aprofundada”, informou Rafael 
Pereira. 

O que diz a legislação 
O seminário foi aberto 

com o debate sobre a legis-
lação vigente. A assessora 
jurídica do Sintufrj, Araceli 
Rodrigues, e o coordenador 
de Educação da Fasubra, 
Rafael Pereira, foram os 
expositores. 

A assessora explicou que 
a Lei 8.112/90, no artigo 19, 
não fi xa a jornada de 40 ho-
ras semanais, mas estabele-
ce limites – entre 6 e 8 horas 
diárias, ou seja, entre 30 e 40 
horas semanais –, abrindo 
margem, no artigo 120,  para 
que o administrador, no 
interesse da administração, 
fi xe a jornada dentro destes 
limites.

Pelo Decreto nº 1.590,  
a jornada será de 40 horas, 
mas seu artigo 30 possibilita 
a fl exibilização quando o 
serviço exigir atividade con-

tínua (por exemplo, nos hos-
pitais) ou ininterrupta (mais 
de 12 horas) em função do 
atendimento ao público. 

Ela lembrou ainda ou-
tros parâmetros importan-
tes, como o artigo 207 da 
Constituição, que confere 
autonomia para as universi-
dades gerirem seu pessoal, 
inclusive quanto à jornada.

Rafael Pereira lembrou 
que se deve acrescentar a 
estes instrumentos a legisla-
ção interna das universidades 
(portarias e resoluções que 
tratam da flexibilização), 
ameaçadas agora por uma 
instrução normativa baixada 
pelo governo (veja matéria  
na página 3). O movimento, 
diz ele, sempre se utilizou 
dessa fl exibilidade e luta de 
todas as maneiras para con-
quistar a jornada de 30 horas. 

AS EXPERIÊNCIAS da UFF e da UFSC sobre 30 horas foram expostas no seminário

Fotos: Renan Silva
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  Como caracteriza o com-
portamento da mídia?

A Reitoria, em nota referen-
dada pelo Consuni, afirma que 
inicialmente a cobertura da 
mídia foi focalizada no sinis-
tro. Mas rapidamente apagou 
a história e a relevância do 
Museu Nacional e incidiu de 
modo irracional sobre a UFRJ 
por meio de inverdades e fake 
news. A “UFRJ declara que não 
se sentirá intimidada a mercan-
tilizar a ciência e a cultura e, por 
isso, seguirá lutando contra a EC 
95”, diz a nota.

UFRJ contra-ataca na
guerra da informação

Conselho Universitário apoia Reitoria e contesta ataque à
instituição atingida por notícias falsas e/ou deturpadas

projeto envolvia recuperação 
das instalações do Museu Na-
cional e a construção de ane-
xos para abrigar as atividades 
acadêmicas (salas de aulas, 
laboratórios) e administrativas, 
liberando o palácio apenas para 
exposições. O incêndio ocorreu 
antes da liberação dos recursos.

O salário dos servidores 
consome o orçamento que 
deveria ir para o patrimônio?

Roberto Leher mostrou 
no Consuni que, segundo 
levantamento da Consultoria 
de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos 
Deputados, o orçamento da 
UFRJ vem caindo em todos os 
aspectos de 2014 para cá. Os 
gastos totais da UFRJ – com 
pessoal, despesas correntes e 
investimentos – caíram de R$ 
3,313 bilhões em 2014 para 
R$ 3,102 bilhões em 2018. A 
despesa com pessoal e encargos 
sociais caiu de R$ 2,731 bilhões 
para R$ 2,655 bilhões; o valor 
para outras despesas correntes 
passou de R$ 531 milhões para 
R$ 440 milhões. O reitor frisou: 
o orçamento de pessoal é uma 
despesa obrigatória sobre a qual 
a gestão não tem ascendência.

A universidade perdeu 
prazo para definir suas recei-
tas próprias?

Por meio de uma nota, a 
Pró-Reitoria de Planejamento, 
Desenvolvimento e Finanças 
informou que, “na audiência 
com o ministro da Educação 
no dia 22 de agosto, a UFRJ 
registrou em ofício a discrepân-
cia dos valores da previsão de 
receita própria para 2019, sendo 
informada que a universidade 
poderia contar com o empenho 
do MEC na correção do mon-
tante de receitas próprias na 
definição da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) a ser aprovada pelo 
Congresso Nacional”.  

Foto: Renan Silva

A sessão extraor-
dinária do Conselho 
Universitário, na ter-
ça-feira, 11, foi palco 
de mais uma reação 
da comunidade uni-
versitária ao cerco 
que a UFRJ vem so-
frendo do governo, 
da direita e da mídia 
após o incêndio que 
destruiu o Museu 
Nacional. Como fez 
na plenária pública 
na Quinta da Boa 
Vista, no dia 6, o 
reitor Roberto Leher 
desmentiu as fake 
news (notícias fal-
sas) e reclamou da 
deturpação dos fa-
tos divulgados pelos 
veículos de comu-
nicação da mídia 
comercial respon-
sabilizando a gestão 
e os servidores da 
universidade pela 
tragédia. O colegiado 
aprovou uma nota 
pública através da 
qual a UFRJ explica 
o que está por trás 
desses ataques.

A UFRJ não agiu em defesa 
do Museu Nacional? 

De acordo com a Reitoria, 
muitos projetos foram apresen-
tados para captação de recursos 
via Lei Rouanet, emendas 
parlamentares e solicitações 
de aportes governamentais dos 
ministérios da Educação e da 
Cultura. “Muitos dos que agora 
criticam a UFRJ negaram apoio 
ao Museu Nacional. A emenda 
de bancada foi aprovada, mas 
os recursos não foram liberados 
pelo governo. Os projetos de 
captação, embora aprovados, 

não tiveram interessados, exceto 
um, destinado à organização de 
uma exposição”, explica a nota. 
“Com essas vias interditadas, a 
UFRJ buscou aporte no BNDES 
no segundo semestre de 2015”, 
acrescenta o texto. 

No início de 2017, segundo 
a Reitoria, nova tentativa de 
aporte foi tentada com o então 
ministro da Cultura Roberto 
Freire, mas novamente sem 
sucesso. Mais projetos foram 
elaborados, aprovados, porém, 
sem patrocinadores. A alterna-
tiva ficou restrita ao BNDES. O 

ROBERTO LEHER, Reitor da UFRJ
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Na sequência de matérias 
sobre temas importantes para a 
sociedade, esta edição do Jornal 
do Sintufrj apresenta as propos-
tas dos candidatos à Presidência 
da República para a Educação. 
A principal reivindicação é por  
uma educação pública, gratuita 
e de qualidade para todos. Em 
seus programas de governo, a 
maior parte dos 11 candidatos 
não contempla o principal ins-
trumento da política educacional 
brasileira, o Plano Nacional de 
Educação (PNE). 

Somente Fernando Haddad 
(PT), Ciro Gomes (PDT), Ma-
rina Silva (Rede) e Guilherme 
Boulos (PSOL) tomam para si 
o cumprimento das metas do 
PNE. Cumpri-lo significa avan-
çar no acesso às vagas, superar 
o analfabetismo, melhorar a 
qualidade da educação pública, 
valorizar os profissionais da área, 
enfrentando, assim, as profundas 
desigualdades do Brasil.

Propostas dos candidatos 
para a Educação

Mas a implantação do PNE se 
tornou inviável com a aprovação 
da Emenda Constitucional 95 
(EC 95), que congelou os inves-
timentos sociais, principalmente 
em educação e saúde, por vinte 
anos. Só com a revogação da EC 
95 a área da educação poderá 
caminhar para a conquista de 
uma educação pública e de 
qualidade em todas as suas eta-
pas. Apenas as candidaturas de 
Haddad, Ciro, Boulos e Vera Lúcia 
(PSTU) se comprometeram pela 
sua revogação. 

Prioridade de
investimentos
O programa do PT defende a 

educação como um direito humano 
em contraponto à ideia de educação 
como serviço a ser comercializado 
no mercado. É prioridade para o 
partido o investimento em educação, 
da creche à pós-graduação, que será 
viabilizado através de uma série de 
políticas públicas integradas. A meta 

é investir 10% do PIB em educação.
Haddad se propõe, também, 

a revogar a reforma do ensino 
médio e criar convênio entre os 
estados e o Distrito Federal, para 
que o governo federal se respon-
sabilize por escolas situadas em 
regiões de alta vulnerabilidade. 
Em seu governo, os recursos dos 
royalties do petróleo e do Fundo 
Social do Pré-Sal serão retoma-
dos para a educação. 

O candidato pretende, ainda, 
ampliar a oferta de vagas nas 
creches e no ensino fundamental 
de forma a garantir 100% das 
crianças e adolescentes nas salas 
de aula, bem como adotar uma 
política nacional de valorização 
e qualificação dos professores. 
Pretende também promover 
ações de redução do analfabe-
tismo, ampliar vagas e retomar 
políticas de assistência que per-
mitam a conclusão dos estudos. 
Universidades e institutos federais 
serão fortalecidos. 

Tempo integral
Ciro Gomes quer a ampliação 

do investimento nas escolas em 
tempo integral e a criação de 
uma bolsa para o ensino médio, 
com o pagamento mensal aos 
estudantes da rede pública com 
frequência mínima e bom de-
sempenho. Seu programa propõe 
instituir um novo Fundeb, com a 
previsão de que a União repasse 
10% adicionais de acordo com 
a adesão do município/estado 
aos resultados alcançados. A 
eliminação de material de ensino 
estereotipado, que reforça o papel 
da mulher como menos apta ao 
mundo da produção e mais apta 
ao trabalho doméstico, está entre 
suas propostas.

Primeira infância
Marina Silva propõe enfren-

tar o analfabetismo de jovens e 
adultos e a evasão do Pronatec 
(Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego). Sua 

prioridade é a primeira infância 
(0 a 6 anos). O compromisso é 
ampliar a oferta de creches para 
crianças de 0 a 3 anos dos atuais 
30% para 50% em todo o país e a 
universalização da educação in-
fantil, na faixa etária de 4 a 5 anos. 

Ampliação de cotas
Guilherme Boulos, candidato 

do PSOL, assim como Haddad, do 
PT, pretende a aplicação de 10% 
do PIB para a educação pública. 
Dentre as suas propostas estão: 
aplicar e ampliar as políticas de 
cotas raciais e de permanência 
nas universidades; fazer audito-
ria em programas federais que 
repassam recursos públicos para 
o setor privado; encaminhar ao 
Congresso normas de regulação 
do setor educacional privado. 
Defende que as verbas públicas 
sejam destinadas exclusivamente 
para escolas públicas.

Fonte: Programas dos 
candidatos e Carta Capital

Foto: Internet

 

         



EDIÇÃO No 1262 – 17 A 23 DE SETEMBRO DE 2018
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br8Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj TESOURO HISTÓRICO

A exemplo do Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais (IFCS), retratado na edi-
ção anterior (nº 1261),  o prédio da Escola 
de Música da UFRJ, que completou 170 
anos em agosto, corre riscos. Segundo a di-
reção da unidade, necessita urgentemente 
de reforma na parte elétrica (que não sus-
tenta sistema de refrigeração na sala de 
concertos) e nos ambientes internos. 

São dois prédios na Rua do Passeio, 
Centro do Rio. O mais antigo é o prédio 
de aulas, que fica na parte de trás e abri-
ga a Biblioteca Alberto Nepomuceno, a 
segunda maior especializada em música 
do país. 

No prédio principal encontra-se o Sa-
lão Leopoldo Miguez, uma das mais im-
portantes salas de concertos do país e que 
contém o segundo maior órgão de tubos 
da América Latina, o Tamburini.

A diretora Maria José Chevitarese 
afirma que a escola foi esquecida. Há 
dois anos, segundo ela, foi apresentado 
ao BNDES um projeto de recuperação 
do prédio onde está o Salão Leopoldo Mi-
guez, mas sem sucesso. Com os recursos 
do banco, seria reformado o primeiro an-
dar do prédio e o foyer, que dá acesso ao 
balcão do Leopoldo Miguez, e a Reitoria 
se responsabilizaria pelas obras dos dois 
andares restantes. 

“Cumprimos todas as exigências do 
BNDES e do Iphan (Instituto do Patrimô-
nio Artístico e Cultural), mas o projeto 
não vai para frente”, informa a diretora, 
que desistiu de apresentar novamente o 
projeto este ano. Ela disse que se ressen-
te de a unidade não ter sido citada nas 
novas negociações da universidade com 
o BNDES.  

O acervo da biblioteca da Escola de 
Música contém 70 mil partituras, obras 
raras, como o original do Hino Nacional,  
e é procurada por pesquisadores de todo o 
mundo. Partituras manuscritas de Carlos 
Gomes e instrumentos musicais, como o 
violino de Leopoldo Miguez, fazem parte 
do acervo. “Temos obras valiosíssimas e 
ficamos temerosos, pois o próximo (sinis-
trado) pode ser a gente. Vivemos com o 
coração na mão. Se esse acervo se perde, 
perde-se a história da música e grande 
parte da sua existência”, desabafa Che-
vitarese. 

Há dois anos, a direção da unidade apresentou um projeto de recuperação ao BNDES sem sucesso

Escola de Música sob risco

Palácio 
Universitário 

O Palácio Universitário 
passa por uma lenta recupera-
ção, por conta das barreiras da 
burocracia e da falta de recur-
sos. Trata-se de um imponente 
edifício em estilo neoclássico 
inaugurado em 1852 que abri-
ga a Capela de São Pedro de 
Alcântara. As discussões sobre 
o projeto para o telhado e fa-
chadas começaram em 2004 
depois de 50 anos da última 
reforma. Mas somente em 2010 
a UFRJ conseguiu a verba para 
iniciar as obras, que foram in-
terrompidas em 2011 devido 
ao incêndio na Capela. No fim 
de 2015, os trabalhos foram 
retomados. O telhado, com 14 
blocos, está sendo trocado e a 
Capela recuperada. O projeto é 
custeado com verba da própria 
universidade.

IMPONÊNCIA. No alto, a 
exuberância do Salão Leopoldo 
Miguez, uma das mais 
importantes salas de concerto 
do país. No centro, partitura 
histórica do acervo. Acima, 
diretora mostra precariedade 
das paredes. Ao lado, detalhe de 
um dos ambientes da Escola de 
Música

Fotos: Renan Silva
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