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Brasil decide
seu destino
nas urnas

VAI VOTAR EM QUEM?

No próximo domingo, 7 de outubro, 147,3 milhões de elei-
tores irão às urnas para decidir quem comandará o Brasil 
pelos próximos quatro anos. Segundo o TSE, esta será a 
maior eleição da história do país e, certamente, uma das  
mais complexas desde a redemocratização. 
Cada eleitor deve escolher presidente da República, go-
vernador, dois senadores, um deputado federal e um 
deputado estadual. A existência de uma extrema-direita 

A partir desta edição, o Jornal 
do Sintufrj inicia o relato da 
saga de mais de duas décadas 
de luta que mudou o perfil 
político da categoria.

Páginas 6 e 7

Sintufrj 
faz 25 anos

Quarta-feira, 
3 de outubro:

Ato às 10h, nesta 
quarta-feira, dia 3, 

nos pilotis da Reitoria
Página 3 JANEIRO DE 1992. Manifestação contra a tentativa de demissão de extraquadro pelo reitor Nelson Maculan

agressiva, racista, homofóbica, anti-povo  a serviço das 
elites é um dado novo na disputa. 
O Jornal do Sintufrj criou a seção “Vai votar em quem?”, 
para estimular o debate e alertar para as ameaças à de-
mocracia. Nesta edição também publicamos a relação dos 
parlamentares que votaram contra os trabalhadores e que 
hoje buscam se reeleger.
Páginas 4, 5 e 8

Foto: Arquivo do Sintufrj
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O setor de Convênios do Sintufrj informa aos sindicalizados 
que fazem o pagamento do plano de saúde Amil por débito em 
conta no Banco do Brasil que precisam autorizar que a operação 
bancária seja feita agora em nome da nova administradora do 
plano, a PrevQuali (também identificada nas mensagens envia-
das pelo BB aos seus correntistas como AllCare). 

Informe sobre o plano Amil

 No dia 24 de setembro, 
Marcelo Macedo Corrêa e Castro 
e Vantuil Pereira foram em-
possados decano e vice-decano 
para o Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas (CFCH), 
no auditório Professor Manoel 
Maurício de Albuquerque, na 
Praia Vermelha. 

Roberto Leher e Denise 
Fernandes, reitor e vice-reitora 
da UFRJ, estiveram presentes, 
assim como Lilia Pougy e Mô-

Posse no CFCH

nica Lima, que fizeram parte 
da decania da unidade entre 
2014 e 2018, e integrantes da 
comunidade universitária. 

Durante a cerimônia, o 
incêndio do Museu Nacional 
e seus desdobramentos foram 
lembrados, sob forte emoção. 
Vale lembrar que o evento, 
inicialmente, ocorreria no dia 5 
de setembro. Porém, em virtude 
da tragédia, foi transferido para 
o dia 25.

Em comemoração aos 50 
anos da Faculdade de Letras da 
UFRJ, o Centro Acadêmico de 
Letras, em parceria com a Dire-
ção Adjunta de Cultura e Exten-
são, promoverá a quarta edição 
da Semana Cultural de Letras. O 

Cinquentenário da Letras
evento ocorrerá entre os dias 1º 
e 5 de outubro, das 13h às 22h, 
no prédio da unidade, localiza-
do na Avenida Horácio Macedo, 
2151. Até o fechamento desta 
edição, a programação não ha-
via sido definida.

No dia 5 de outubro, das 8h 
às 12h, ocorrerá a 2ª Conferência 
sobre a Saúde da Pessoa Idosa, no 
Auditório Halley Pacheco, loca-
lizado no 8º andar do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 

Conferência Filho (HUCFF). O evento está 
sendo promovido pela Divisão 
de Enfermagem Hylnar Marcia 
de Menezes (DEN), através da 
Coordenação de Educação Per-
manente (Coep) e do Grupo de 
Enfermeiros Colaboradores da 
DEN (Colden).

POSSE de Marcelo foi prestigiada pela comunidade da UFRJ

A BORDO de parapente, atleta solitário desembarca na primeira noite 
enluarada de primavera na Cidade Universitária, no campus do Fundão. 

O conselheiro econômico de 
Jair Bolsonaro, Paulo Guedes,  
defendeu a mesma reforma 
da Previdência proposta pelo 
governo Temer: idade mínima 
para aposentadoria de homens e 
mulheres aos 65 e 62 anos, res-
pectivamente, com uma regra 
de transição até o ano de 2042. 

Essa intenção está escon-
dida no programa de governo 
oficial de Bolsonaro entregue 
ao Tribunal Superior Eleitoral 

Bolsonaro e Temer e a Previdência
(TSE). A campanha apenas 
cita a criação de um programa 
de capitalização para quem 
entrar no mercado de trabalho 
a partir de agora, porém não 
há nenhuma especificação de 
como seria o financiamento. 
Além disso, há o plano de se criar 
um “imposto único nacional”, 
com a simplificação de tributos. 

 
Quer votar
Michel  Temer admitiu 

que suspenderá, provisória ou 
definitivamente, a intervenção 
federal na segurança pública 
do Rio de Janeiro para votar a 
reforma da Previdência ainda 
este ano. Segundo a lei, a in-
tervenção impede a votação de 
emendas constitucionais, como 
a PEC 287/2016, que altera 
as regras da aposentadoria e 
pensões. Isso só acontecerá se 
um candidato da direita ganhar 
as eleições.

 O governo federal prepara uma pro-
posta de reforma do funcionalismo do 
Executivo. A ideia é reduzir 309 carreiras e 
a remuneração inicial dos servidores (que 
incluem inspetores de café, mateiros, ope-
radores de videoteipe e datilógrafos), além 
de aumentar o tempo que os servidores 
levam até atingir o teto salarial. O projeto 
será apresentado ao próximo presidente 
da República.

Terceirização 
No dia 24, foi publicado no Diário Oficial da 

União um decreto de Michel Temer que amplia a 
terceirização no serviço público e revoga o anterior, 
que previa a permissão de contratação de terceirizados 
apenas em funções consideradas acessórias ou com-
plementares, como segurança e limpeza. Até o fim do 
ano, será publicada uma lista com todas as atividades 
que poderão ser exercidas pelos trabalhadores na ad-
ministração pública federal, autarquias, fundações e 
sociedades da economia mista, controladas pela União.

Funcionalismo
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Fasubra mobiliza

Neste Dia Nacional de Lutas 
e Paralisações dos trabalhado-
res técnico-administrativos em 
educação de todo o país, convo-
cado pela Fasubra, a direção do 
Sintufrj conclama a categoria na 
UFRJ para o ato, quarta-feira, 3, 
às 10h, nos pilotis do prédio da 
Reitoria, contra os ataques dos 
órgãos de controle (CGU, MPF, 
TCU, AGU) aos nossos direitos 

e pela reposição salarial dos 
aposentados.

Na UFRJ, por determina-
ção do Tribunal de Contas da 
União (TCU), parte da cate-
goria perdeu duas importantes 
conquistas jurídicas: os 28% 
e os 26,05%. E, mais recente-
mente, o TCU mandou cortar 
de técnicos-administrativos e 
docentes, em nível nacional, o 

adicional de insalubridade. Já a 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) tenta impor o ponto 
eletrônico na universidade. 

E mais: ao apagar das luzes 
do mês de setembro, uma ins-
trução normativa do governo 
golpista Temer foi publicada 
com a intenção de desqualificar 
a discussão que estamos travando 
na universidade sobre a reorga-

Quarta-feira, 3 de outubro: ato às 10h, na Reitoria

 

 

 

 

Assunto: apoio contra corte salarial dos trabalhadores da UFRJ. 

 
 

 
 
Prezado Candidato 
 
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – SINTUFRJ vem solicitar à Vossa Senhoria apoio na causa dos servidores 

Técnico-Administrativos em Educação vinculados à Universidade Federal do Rio de Janeiro 

-UFRJ, pela qual se busca a manutenção do pagamento da parcela de 26,05%. 

 
Isso porque a referida parcela restou incorporada à folha de pagamento dos 

servidores desde 1994, em razão de decisão administrativa que reconheceu devido o 

pagamento a todos os servidores filiados à entidade. Posteriormente, a vantagem foi 

confirmada por meio de processo judicial (mandado de segurança sob nº 2001.41.01.023590-

7), bem como por outros órgãos administrativos pertencentes à UFRJ e, ainda, por órgãos de 

controle.  
 
No entanto, em razão de revisões extemporâneas do Tribunal de Contas da 

União, os servidores encontram-se no risco de sofrerem drástico corte no pagamento desta 

parcela alimentar que recebem há muitos anos. Se isso vingar, a categoria, que há anos não 

recebe reajuste digno (ou no mínimo condizente com a inflação), terá nova perda salarial 

justamente num cenário de crise financeira que assola as famílias brasileiras. 

 
Diante deste cenário de insegurança, que prejudica todos os servidores que 

contam com o pagamento desta parcela em suas remunerações, para a manutenção das suas 

famílias, esta entidade sindical conta com o seu apoio e gestão para a regularização da situação 

narrada em todas as instâncias em que este problema está sendo tratado, para que não sofram 

o indevido corte da parcela e os iminentes prejuízos. 
  

 

 

nização da jornada de trabalho 
com a implantação de turnos 
ininterruptos das 30 horas. 

Aposentados 
Cerca de dois mil aposenta-

dos da UFRJ vivem com grandes 
dificuldades financeiras porque 
foram enquadrados no Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-
-Administrativos em Educação 

(PCCTAE) abaixo do seu padrão 
original. A cada ano que passa os 
prejuízos financeiros aumentam 
para essas companheiras e com-
panheiros. Só mesmo com muita 
luta conseguiremos mudar a lei 
do PCCTAE e reparar essa grave 
injustiça que tanto penaliza essas 
companheiras e companheiros. 

É contra tudo isso que vamos 
protestar no dia 3.

26,05%
Mais uma frente de luta 

contra o corte desta 
conquista

A luta para impedir o corte dos 26,05% não cessou. A 
direção do Sintufrj não vai desistir de lutar para manter nos 
contracheques dos trabalhadores essa conquista jurídica histó-
rica. Este é um ano de resistência na defesa dos nossos direitos 
contra os ataques do ilegítimo governo Temer, respaldado por 
um Congresso Nacional de maioria corrupta, e pelos órgãos 
de controle, como TCU, CGU, MPF, AGU, entre outros. 

A atual gestão do Sindicato lutou pela manutenção dos 
26,05% juridicamente até a instância máxima, que é o Supre-
mo Tribunal Federal (STF), e, administrativamente, buscou 
todos os recursos disponíveis junto ao Conselho Universitário 
da UFRJ. Agora a pressão é política. Ao longo do mês de 
setembro, a entidade enviou ofício (veja fac-símile ao lado) 
aos parlamentares, em Brasília, e aos futuros eleitos para a 
Câmara e o Senado federal, e para os candidatos à presidência 
da República, cobrando coerência em relação a essa revisão 
extemporânea do Tribunal de Contas da União (TCU) a esta 
conquista da categoria. 

O texto do ofício do Sintufrj expõe o cenário de insegu-
rança em que estão mergulhados os trabalhadores da UFRJ, 
sob a ameaça do corte dos 26,05%. “Se isso se concretizar, os 
servidores da universidade que há anos não recebem reajuste 
justo, ou, no mínimo, condizente com a inflação, amargarão 
uma perda salarial que colocará em risco a sua sobrevivência 
digna e de suas famílias. Por isso esta entidade sindical solicita 
o seu apoio para regularização definitiva desta situação”, 
conclui a diretoria do Sintufrj.  
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Quem votou contra
Como votaram deputados e se
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SENADOR
Eduardo Lopes (PRB)  
reeleição

DEP. FEDERAL
Francisco Floriano 
(DEM) reeleição

DEP. FEDERAL
Otávio Leite (PSDB)  
reeleição

DEP. FEDERAL
Pedro Paulo (DEM)   
reeleição

DEP. FEDERAL
Roberto Sales (DEM)    
reeleição

DEP. FEDERAL
Rodrigo Maia (DEM) 
reeleição

DEP. FEDERAL
Rosangela Gomes 
(PRB) reeleição

CANDIDATO A 1º SUPLENTE 
DE CÉSAR MAIA SENADOR
Sérgio Zveiter 

DEP. FEDERAL
Hugo Leal (PSD)  
reeleição

DEP. FEDERAL
Julio Lopes (PP)
reeleição

DEP. FEDERAL
Laura Carneiro (DEM) 
reeleição

CANDIDATO A 
PRESIDENTE
Jair Bolsonaro (PSL) 

CANDIDATO A 
GOVERNADOR
Indio da Costa (PSD)  

DEP. FEDERAL
Alexandre Serfi otis 
(PSD) reeleição

DEP. FEDERAL
Alexandre Valle (PR) 
reeleição

DEP. FEDERAL
Altineu Côrtes (PR) 
reeleição

DEP. FEDERAL
Aureo (SD) 
reeleição

CANDIDATO AO SENADO
Arolde de Oliveira 
(PSD)

PRÉ-SAL SEM 
A PETROBRAS
Com votos contrários do PT, 
PDT, PCdoB, PSOL, Rede e 
PMB, o Congresso  aprovou 
em 2016 o projeto de lei de 
autoria de José Serra (PSDB) 

que entregou às multinacionais de petróleo a ex-
ploração do pré-sal. A nova lei tirou a presença 
obrigatória da Petrobras nos leilões e a participa-
ção da estatal de no mínimo 30% da produção to-
tal resultante das operações de extração do óleo. 

REFORMA TRABALHISTA
Rechaçada pela maioria da 
população, foi aprovado 
pelo Senado (por 50 votos a 
26), em julho de 2017, o pro-
jeto que alterou mais de 100 
artigos da CLT. A base do 

PSDB e do PMDB votou em maioria a favor. Foram 
contra integrantes do PT e partidos do campo pro-
gressista. A Câmara havia aprovado por 296 votos 
a 177 o texto que fl exibilizou regras da legislação 
e direitos estabelecidos. 

TERCEIRIZAÇÃO
O projeto foi aprovado na 
Câmara em março de 2017 
por 231 votos a 188. Os 
parlamentares do PT, PSOL, 
Rede e PCdoB votaram 
contra o projeto, criado em 

1998 no governo FHC e que libera a contratação 
de terceirizados para qualquer tipo de atividade. 
Deputados da bancada do governo Temer, com-
posta por partidos como MDB, PSDB e DEM, vo-
taram a favor. 

Fotos: Internet

*

***
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a os trabalhadores
enadores candidatos em 2018

DEP. FEDERAL
Simão Sessim (PP)  
reeleição

DEP. FEDERAL
Soraya Santos (PR)
reeleição

DEP. FEDERAL
Sóstenes Cavalcante 
(DEM) reeleição

DEP. FEDERAL
Walney Rocha (PATRI)  
reeleição

DEP. FEDERAL
Wilson Beserra (MDB) 
reeleição

DEP. FEDERAL
Zé Augusto Nalin 
(DEM) reeleição

DEP. FEDERAL
Leonardo Picciani 
(MDB) reeleição

DEP. FEDERAL
Luiz Carlos Ramos (PR)
reeleição

DEP. FEDERAL
Marco Antônio Cabral 
(MDB) reeleição

DEP. FEDERAL
Marcos Soares (DEM) 
reeleição

CANDIDATO A 
DEPUTADO ESTADUAL
Marcelo Matos (PSD) 

CANDIDATO A VICE
GOVERNADOR
Marcelo Delaroli (PR) 

DEP. FEDERAL
Celso Jacob (MDB) 
reeleição

DEP. FEDERAL
Clarissa Garotinho 
(PROS) reeleição

DEP. FEDERAL
Cristiane Brasil (PTB)  
reeleição

DEP. FEDERAL
Deley (PTB) 
reeleição

DEP. FEDERAL
Ezequiel Teixeira 
(PODE) reeleição

DEP. FEDERAL
Felipe Bornier (PROS)  
reeleição

EMENDA  QUE CONGELA 
POR 20 ANOS INVESTI-
MENTOS PÚBLICOS
Em dezembro de 2016 foi 
promulgada a Emenda Cons-
titucional 95 que leva à estag-
nação de investimentos por 20 

anos as áreas da saúde e educação, duramente criti-
cada por diferentes setores da sociedade. A proposta 
foi aprovada pelos senadores por 53 votos a favor e 
16 contra. E, na Câmara, por 359 votos a favor e 116 
contra (entre eles os do PT, PCdoB, Rede e PSOL).

Consulta: Congresso em Foco / Diap / Carta Capital / Portal da Câmara 
dos Deputados / Folha de São Paulo / Agência de Notícias das Favelas

*O senador Eduardo Lopes (PRB), candidato à reeleição, era suplente de Marcelo Crivella e as-
sumiu o cargo depois que o bispo da Igreja Universal foi para prefeitura do Rio. Crivella, ainda 
como senador, votou a favor da Emenda Constitucional que congelou os gastos públicos.

**Leonardo Picciani, que quer se reeleger deputado federal, foi ministro do governo golpis-
ta de Michel Temer.

***Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, tem o seu voto facultativo. Mas apoiou, com 
entusiasmo, todas as medidas contra os trabalhadores no Parlamento.
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COLE NO SEU LOCAL DE TRABALHO

**

 

         



EDIÇÃO No 1264 – 1º A 7 DE OUTUBRO DE 2018
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br6Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj MEMÓRIA

Sintufrj completa 25 anos

Universidade para os trabalhadores

O Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação da UFRJ 
(Sintufrj) faz 25 anos neste 23 
de outubro de 2018.  Essa saga 
de mais de duas décadas teve 
como origem a Associação dos 
Servidores da UFRJ (Asufrj), 
criada em 1960. A trajetória de 
luta da entidade cristalizou o 
reconhecimento da categoria 
técnico-administrativa como um 
dos atores essenciais na existên-
cia da UFRJ e no fortalecimento 
da universidade pública. 
Iniciamos a série de matérias 
para contar essa história. 

Como tudo começou
Marcílio Lourenço de 

Araújo, último presidente da 
Asufrj e primeiro coordena-
dor-geral do Sintufrj, fez um 
paralelo de como a associa-
ção, fundada em 1960 com 
caráter assistencialista, passou a 
ter uma feição classista  no início 
da década de 1980. 

A Asufrj dependia da Reitoria 
da universidade e era avessa às 
reinvindicações dos funcionários 
e a qualquer discussão política. 
“Não tínhamos eleição, e o presi-
dente e o tesoureiro – só tinham 
eles – eram escolhidos pelo MEC 
e pelos reitores”.

No fim da década de 1970, a 
ditadura militar dava sinais de 
esgotamento. Com isso, relata 
Marcílio, surgiram conquistas 
democráticas, e delas despontou 
um novo sindicalismo. 

Em todo o país os servido-
res públicos ganhavam fôlego 
político e foram imprimindo 
um patamar de organização 
avançado às suas lutas.

“A partir de 1982, começamos 
a nos organizar em encontros por 
locais de trabalho, pois a Fasubra 
chamava a primeira greve da 
categoria, e assim apareceram 

Mais de duas décadas de existência que tem como legado o
reconhecimento dos técnicos-administrativos como atores

essenciais na UFRJ e a luta em defesa da universidade pública
lideranças espontâneas”, conta 
o então dirigente. 

O saldo dessa nova atmosfera 
política resultou na conquista da 
Asufrj pelos grupos mais comba-
tivos. Em agosto de 1984, a chapa  
integrada por João Eduardo 
Fonseca, Iraídes Coelho, Flávio 
Pacheco e Marcílio Lourenço 
venceu o pleito. Já no primeiro 
ano de gestão, conseguiram 
ampliar o quadro de associados 
de 4 para 6 mil servidores.    

Asufrj de luta
Os anos 1980 e 1990 foram 

de muita ação e mobilização 
dos trabalhadores técnico-
-administrativos. Com a nova 
direção, a Asufrj imprimiu 
ritmo político e representati-
vidade à entidade. No plano 
nacional, várias associações 
foram pelo mesmo caminho. 
A própria Fasubra (Federação 
das Associações de Servidores 
da Universidades Brasileiras), 

entidade nacio-
nal dos técnicos-

-administrativos, ganhou outro 
perfil. 

Neste mesmo período, os 
funcionários promoveram uma 
greve de 84 dias, junto com os 
professores, com pautas unifi-
cadas. Arrancaram aumento de 
salários e entraram com força na 
campanha das Diretas Já.

Em 1985, mais luta: a ca-
tegoria entrou em greve reivin-
dicando isonomia, plano de 
carreira e democratização nas 
universidades, e eleição direta 
para reitor.

Em 1986 foi deflagrada a 
quinta greve por isonomia. 
O governo José Sarney tentou 
barganhar a reivindicação em 
troca de apoio ao projeto Geres: 
uma reforma universitária que 
desfiguraria o caráter público e 
gratuito do ensino superior fede-
ral. A proposta foi rejeitada pelos 
funcionários das universidades 
em todo o país. 

Pela primeira vez numa 
universidade um funcionário - 
João Eduardo Fonseca - assume 
o cargo de pró-reitor na UFRJ.

A Asufrj foi pioneira ao criar um projeto para a formação crítica 
do trabalhador e alçá-lo à universidade, em 1986. Este projeto, 
denominado Universidade para os Trabalhadores – uma ambiciosa 
proposta política do movimento dos funcionários, com uma visão 

revolucionária do papel da universidade aberta à sociedade –, era 
voltado para a formação política para a cidadania, de forma que a 
universidade assumisse seu papel social transformador. Dele, surgiu 
o primeiro Curso Pré-Vestibular comunitário do país.

MARCÍLIO LOURENÇO no seu posto de trabalho no IPPMG. No detalhe, o dirigente cumprimenta o então reitor Paulo 
Alcântara. Marcílio foi o último presidente da Asufrj e coordenador-geral do Sintufrj quando a associação foi transformada em 
sindicato. Como se sabe, antes da Constituição de 1988, os servidores públicos não tinham direito a sindicalizar-se

Foto: Renan Silva
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Isonomia
O ano de 1987 foi intenso para o movimento: explodiram as greves 

que conquistaram a lei da isonomia e a primeira carreira própria, o 
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos (PU-
CRCE). A isonomia, equiparação com as universidades fundacionais, 
e a carreira foram importantes para o fortalecimento da identidade 
da categoria como trabalhadores do setor público de educação.

Na Constituinte
O ano de 1988 foi de participação ativa dos técnicos-administrativos 

nas mobilizações em defesa da participação popular na Constituinte 
e no Fórum em Defesa da Escola Pública. Junto com estudantes, 
professores e Reitoria (gestão Horácio Macedo), os trabalhadores 
ocuparam Brasília, numa grande caravana em defesa da Autonomia 
Universitária e da aprovação do artigo 207, que garantiu a autonomia, 
na Constituição Federal. 

Horácio Macedo, grande defensor da autonomia, mandou da UFRJ 
40 ônibus. “Avançamos muito. Conseguimos também na Constituição 
a garantia do direito à saúde com a definição do funcionamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) tendo a participação dos Hospitais 
Universitários. Isso também foi muito importante, um legado que 
deixamos na Constituição”, registra Marcílio Lourenço.

Salários, autonomia 
universitária, carreira...

CUT
O Sintufrj filiou-se à CUT em 1989. Nesse ano, a categoria par-

ticipou da greve geral que arrancou a política salarial de reposição 
mensal da inflação para todos os trabalhadores do governo Sarney. 
Além disso, depois de 54 dias em greve, os funcionários obtiveram a 
reposição de todas as perdas acumuladas. 

Fora Collor
Em 1990, após muitas lutas, o Regime Jurídico Único (RJU) foi 

aprovado. Nesse ano, os técnicos-administrativos das universidades 
foram os primeiros do serviço público a fazer greve contra a política 
de demissões do governo Fernando Collor, contra sua reforma ad-
ministrativa e contra o sucateamento da saúde e da educação. Eles 
participaram intensamente da campanha “Fora Collor, por eleições 
gerais”, que culminou em seu impeachment.

Estatutários
Em 1992 foi travada uma luta, que foi vitoriosa na UFRJ, contra 

uma Estatuinte que estava sendo imposta pela Reitoria (gestão Nelson 
Maculan Filho). O movimento também conseguiu que a Reitoria 
reconhecesse que todos os servidores da UFRJ eram estatutários, 
preservando assim os direitos de quatro mil extraquadro.

No mês de maio, os trabalhadores técnico-administrativos das 
universidades fizeram greve para exigir uma carreira para todos os 
trabalhadores em educação, recomposição salarial e pagamento de 
passivos, como também a retirada do Projeto de Emenda Constitu-
cional (PEC-56) do governo Itamar Franco que acabava com o RJU 
e restringia verbas para a universidade. Conquistou-se a retirada de 
pauta da PEC.

Nasce o Sintufrj
No início da década de 

1990 travou-se uma tentativa 
de consolidar a representação 
dos técnicos-administrativos 
através da criação de um sin-
dicato estadual que reunisse a 
UFRJ, UFF, Rural e Uni-Rio. 
Não avançou. Então, na UFRJ, 
em 1993, a categoria decidiu 
em congresso pela transfor-
mação da associação em 
sindicato local. Nasceu dessa 
forma, em 23 de outubro, o 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação da UFRJ, o 
Sintufrj. Na primeira eleição 
para o Sintufrj, ainda no 
fim de 1993, foram às urnas 
12.234 pessoas.

“Da Asufrj ao Sintufrj, 
tivemos muitas conquistas. 
Em ações judiciais, os planos 
Verão, Bresser e os 28,86%. A 
incorporação da Gratificação 
de Atividade Executiva (GAE) , 
que equivalia a 160% do salá-
rio. Conquistamos a paridade 
entre ativos e aposentados. A 
garantia do ensino gratuito 
no artigo 206 e a autonomia 
no artigo 207 da Constituição. 
No governo Itamar (1992 
a 1995), avançamos muito 
na legislação do trabalho 
em relação à saúde do tra-
balhador”, relatou Marcílio 
Lourenço.

ASUFRJ presente nas lutas 
em manifestação dos anos 
1980 na luta pela carreira. 
Ao lado, faixa do Sintufrj em 
um dos muitos protestos 
dos trabalhadores contra 
a política de demissões de 
Collor 

 

         



EDIÇÃO No 1264 – 1º A 7 DE OUTUBRO DE 2018
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br8Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj BRASIL

Barbárie à espreita
O tema segurança pública ganhou centralidade 

no debate sucessório. Sua importância pode ser 
medida pelo impacto que causa no cotidiano das 
pessoas. Esse contexto abriu espaços para propostas 
que se aproximam da barbárie, como as soluções 
apresentadas pelo candidato da extrema, direita Jair 
Bolsonaro (PSL). 

O documento Segurança Pública é Solução, lan-
çado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP) e pelos institutos Sou da Paz e Igarapé, 
dirigido aos presidenciáveis, oferece caminhos mais 
civilizados para enfrentar o problema. 

Especialistas que o elaboraram defendem a 
criação de um Conselho Nacional de Inteligência 
sobre crime organizado para articular os órgãos de 
inteligência estaduais e federais. 

Outra proposta é uma maior “participação de 
recursos da União na execução orçamentária de 
estados e municípios na segurança pública”. O Sis-
tema Único de Segurança Pública, criado em maio 
deste ano, entrou no vácuo do colapso do governo.

O FBSP também defende a reorientação da polí-
tica de drogas como medida que colaboraria para 
desafogar o sistema carcerário e também para liberar 
as forças policiais para realizar um trabalho de in-
teligência contra o crime – em oposição ao modelo 
de “guerra às drogas”.

Algumas propostas

O programa do PT de Fer-
nando Haddad defende uma 
nova política de drogas. Diz o 
texto: “... um olhar atento para 
as experiências internacionais 
que já colhem resultados posi-
tivos com a discriminalização e 
a regulação do comércio”. 

O programa também afirma 
que a Presidência vai assumir, 
através da Polícia Federal, sua 
responsabilidade no enfren-
tamento ao tráfico e ao crime 
organizado. Com a melhoria 
dos serviços de inteligência das 
polícias para esclarecer crimes 
e reverter as estatísticas de ho-
micídios. 

O documento das entidades 
sugere “possibilitar outras for-
mas de punição para quem não 
comete crime violento” como “o 
principal caminho para efetiva-
mente responsabilizar todos que 
cometem crimes, sem superlotar 
os presídios. (Atualmente 40% 
dos presos estão sem condenação 
definitiva ou aguardam julga-
mento, segundo o MJ). 

Para o candidato Ciro Gomes 
(PDT), a criminalidade controla 
tanto as ruas quanto os presídios, 
o que denota um fracasso gene-
ralizado da segurança pública 
nacional. Ele propõe “coordenar 
esforços” com os estados para 
conter o crime, o tráfico de drogas 
e de armas.

Pretende também pôr em 
prática um plano federal elabo-
rado pelo seu governo voltado ao 
controle de organizações crimi-
nais nos “estados em conflito”, 
a começar pelo Rio de Janeiro, 
e as vagas ociosas nos presídios 
serão ocupadas por “presos de alta 
periculosidade”. O PDT também 
defende “a melhoria das condi-
ções de trabalho da polícia e da 
inteligência investigativa”.  

 O programa de governo de 
Jair Bolsonaro (PSL) reafirma 
sua intenção de reduzir para 16 
anos a maioridade penal, alçar as 
Forças Armadas como as princi-
pais responsáveis pelo combate ao 
crime organizado, e a  flexibilizar 
o controle de armas – com a 

concessão de porte e posse para a 
população. Bolsonaro quer o fim 
do Estatuto do Desarmamento.

Geraldo Alckmin (PSDB) 
promete reduzir o número de 
homicídios, engajando estados 
e municípios, para, pelo menos, 
20 casos por cem mil habitantes. 
Mas o programa do candidato 
não explica como irá fazer para 
alcançar estes resultados. 

Guilherme Boulos (PSOL) 
propõe a desmilitarização das 
polícias,  pois aposta em formas 
alternativas de responsabiliza-
ção. E se compromete a agir 
com rigor no controle de armas 
e a regulamentar programas de 
televisão que tratam de crimes 
diariamente. 

Vera Lúcia (PSTU) defende 
a descriminalização das drogas 
e entende que “o controle da 
produção e distribuição deve 
estar nas mãos do Estado, e o 
vício e a dependência devem ser 
tratados como casos de saúde pú-
blica”. A candidata faz críticas a 
leis antiterrorismo e antidrogas. 

(Com a colaboração de texto analítico da socióloga Thais Lemos Duarte,
pesquisadora de pós-doutorado da UFMG). 

Armar a população e reduzir a maioridade penal para 16 anos, além de estimular a violência policial,
propostas de Bolsonaro, é solução que empurra o país para o retrocesso radical
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