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PROTESTO NACIONAL CONTRA 
A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
1 – Convocação é da CUT e das demais centrais sindicais. As ruas vão entrar em 
cena para denunciar o devastador sequestro de direitos que representa a proposta 
do governo Bolsonaro. 
2 – No Rio, a concentração será às 16h, na Candelária. Nesse dia, será divulgada 
a plenária de lançamento do Fórum do Rio de Janeiro em Defesa da Previdência 
Social. 
3 – Sintufrj organiza debate sobre a Previdência com a economista Marilane  
Teixeira e Gil de Oliveira, da PR-4/UFRJ. Página 8
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Em nota, a CUT manifes-
tou solidariedade à comuni-
dade escolar e aos familiares 
das vítimas do massacre ocor-
rido na Escola Estadual Raul 
Brasil, em Suzano, região me-
tropolitana de São Paulo, na 
manhã de quarta-feira,13, que 
vitimou oito pessoas: cinco es-
tudantes, duas funcionárias e 
um comerciante.

“É preciso que a investi-
gação do crime avance para 
contribuir para a compreensão 

Ação contra margem negativada

Para obter seu comprovante de pagamentos 
à Amil, basta entrar no site da Allcare (www.allcare.
com.br) e clicar nos ícones que aparecem na parte 
inferior da página principal. 

• No primeiro ícone – Informe de IR-2018 – 
os conveniados terão acesso aos comprovantes 
dos meses de outubro, novembro e dezembro. 

• No segundo ícone – Informe de IR Sintufrj 
– os conveniados acessarão os meses de janei-
ro a setembro.  

Atenção: não é necessário efetuar o login.

Comprovante de imposto de renda da Amil

ASSEMBLEIA GERAL DE 20 DE MARÇO

Suzano  
do caso e, assim, evitar que 
episódios semelhantes voltem 
a ocorrer. Contudo, mesmo 
sem um parecer conclusivo, 
podemos afi rmar desde já que 
o predomínio da cultura da 
violência sobre a cultura da 
paz tem sido um dos fatores 
responsáveis por diversos as-
sassinatos no país.

Parte importante desta cul-
tura da violência tem crescido 
recentemente, sendo estimu-
lada inclusive por autoridades 
que defendem facilitar a posse 
e o porte de armas pela popu-
lação como suposta solução 
para o problema da segurança. 
Consequentemente, o Estado se 
isentaria de sua responsabilida-
de, que assim seria transferida 
para o âmbito privado e indivi-
dual”. Por CUT Nacional.

IMAGEM rara da garça que busca se refrescar no espelho 
d´àgua no prédio da Reitoria, na Ilha do Fundão.

DOIS PONTOS

Assembleia desta quar-
ta-feira, 20 de março, 
tem ainda como pauta 
a convocação para o 
ato do dia 22 contra a 
reforma da Previdência 
e a plataforma para ser 
apresentada às chapas 
que disputam o co-
mando da UFRJ

Na assembleia geral de 20 de 
março, a direção do Sintufrj apre-
sentará ao sindicalizado a possibi-
lidade de participar de uma nova 
ação coletiva com o objetivo de 
que a Justiça determine aos ban-
cos e às instituições fi nanceiras  
adequar a margem consignável 
à nova realidade da remuneração 
nos contracheques. 

Outro ponto da ação visa que 
as instituições fi nanceiras retirem, 
e ou se abstenham de colocar, o 

nome do sindicalizado dos cadas-
tros restritivos de crédito, ou seja, 
não suje o nome das pessoas.

A ação coletiva é proposta na 
assembleia geral porque é neces-
sária uma aprovação ofi cial do 
sindicalizado para que o Sindi-
cato possa ter legitimidade para 
propor esta ação coletiva.   

Pontos a serem apresentados 
às chapas e o ato do dia 22 de 
março são assuntos detalhados 
nas páginas 5 e 8 desta edição.

A t o s 
de rua re-
a l i z a d o s 
por todo o 
país mar-
caram um 
ano  do as-

sassinato da vereadora Marielle 
Franco e do motorista Anderson 
Gomes. Brutalmente executada 
em pleno exercício do mandato, 
Marielle tornou-se um símbolo 
da luta por justiça social, direi-
tos humanos e contra todas as 
formas de opressão.

Os atos foram embalados pela 
notícia da prisão de dois suspeitos 
do crime, os ex-PMs Ronnie Lessa 

Quem mandou matar Marielle?
e Élcio Vieira de Queiroz, acusados 
de integrar o grupo de extermínio 
Escritório do Crime. Embora as 
investigações tenham fi nalmente 
apontado os suspeitos de autoria 
do crime, permanece no ar uma 
pergunta fundamental: quem 
mandou matar Marielle?

A prisão dos suspeitos causou 
impacto também por mais uma 
vez mostrar pontos de contato en-
tre o presidente Bolsonaro e as mi-
lícias. O grupo Escritório do Crime 
é chefi ado pelo ex-PM Adriano 
Magalhães da Nóbrega, atual-
mente foragido da Justiça. A mãe e 
a esposa de Adriano trabalhavam 
como assessoras do gabinete de 

Flávio Bolsonaro, senador eleito 
pelo Rio de Janeiro e fi lho do pre-
sidente, quando Flávio exercia o 
mandato de deputado estadual. 
Para aumentar as sinistras coinci-
dências, Ronnie Lacerda é vizinho 
de Jair Bolsonaro em um condo-
mínio na Barra da Tijuca.

A luta por justiça para Ma-
rielle e Anderson tornou-se um 
marco da resistência em um país 
que carrega o triste recorde de ser 
campeão mundial de assassinatos 
de defensores de direitos huma-
nos. O seu legado é um combus-
tível fundamental para manter 
acesa a chama do sonho por um 
mundo mais justo.
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partir de 5 de abril, entra 
em vigor o novo Progra-
ma de Avaliação de De-

sempenho (Avades) dos técnicos-
-administrativos em educação. 
Para explicar aos trabalhadores as 
mudanças ocorridas no modelo 
antigo, desde o dia 19 de fevereiro, 
a Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
realiza reuniões nas unidades. 
A maratona prossegue até 21 de 
março. 

Com o novo programa, ha-
verá um período avaliativo único 
para todos os servidores, anual-
mente, embora seja mantido o in-
terstício de 18 meses para efeito de 
progressão por mérito (mudança 
para o padrão de vencimento 
seguinte na tabela da Carreira a 
cada 18 meses, de acordo com o 
resultado da avaliação). 

Entre as etapas, além da ava-
liação feita pela chefia imediata, 
haverá uma autoavaliação e uma 
avaliação da equipe baseada em 
metas acordadas no Plano de Tra-
balho. Numa etapa mais à frente, 
poderá ser levada em conta tam-
bém a avaliação dos usuários. 

Na prática – As etapas de 
avaliação são as seguintes: O 
chefe avalia o servidor, o servidor 
se autoavalia e a equipe avalia 
sua chefia imediata e verifica se 
conseguiu cumprir o Plano de 
Trabalho. No primeiro semestre, 
as equipes apresentam seu Plano 
de Trabalho, para que no segun-
do semestre seja feita a avaliação. 
Todo esse processo – que seguirá 
um calendário único – será feito 
de modo digital, por meio do site 
do programa. 

“A gente vai eliminar o papel, 
vai acabar com atrasos (a ava-
liação será anual)”, pontuou o 
superintendente de Pessoal, Pedro 
e Sá Campos. Ele também infor-
mou que o programa prevê for-
mulários que abordarão questões 
relativas a saúde do trabalhador 
e ambiente de trabalho, capacita-
ção e dimensionamento, quesitos 
que ajudarão a PR-4 na formula-

Nova avaliação valoriza a categoria     
Programa da PR-4 considerou propostas feitas pelo Sintufrj de empoderamento da categoria

ção de políticas de pessoal.
Modelo mais justo – 

“O modelo antigo, com aquela 
pontuação, não nos serve mais. 
Porque é só uma avaliação de 
um chefe sobre uma pessoa, o 
que não corresponde mais à re-
alidade das relações de trabalho 
na universidade. E no fim das 
contas acaba servindo como me-
canismo para a progressão, ou, 
dependendo da relação entre as 
partes, de instrumento de puni-
ção para o avaliado. A gente quer 
um modelo que avalie o traba-
lho feito nos setores. O eixo nor-
teador será o Plano de Trabalho, 
que será montado pelas equipes 
nas unidades”, informou o supe-
rintendente de Pessoal.  

 
Plano de Trabalho 
Rejane de Barros, coorde-

nadora de Políticas de Pessoal 
da PR-4, informou que, após 
o encerramento das reuniões 
nas unidades, as equipes ini-
ciarão a elaboração dos Planos 
de Trabalho. O novo sistema de 
avaliação da categoria começa 
a funcionar em 5 de abril com 
a realização de cadastro pelas 
equipes setoriais que vão asses-
sorar as unidades. Essas equi-
pes serão compostas por um 
servidor indicado pela direção 
da unidade, outro pela área de 
pessoal e um terceiro pela co-
munidade da unidade.

“Antes o chefe colocava no-
tas num formulário. Agora, a 
avaliação vai ser baseada num 
plano de trabalho. Por isso o pri-
meiro passo é fazer um planeja-
mento da equipe de trabalho (e 
informar ao sistema) para que 
depois (em outubro) seja feita 
a avaliação”, explicou Rejane, 
acrescentando: “É uma conquis-
ta para os servidores, porque, se 
houver uma avaliação com nota 
baixa, ele poderá questionar, 
olhar o planejamento de traba-
lho, verificar onde está o erro”, 
avaliou Rejane. 

Modelo em implantação foi 
reivindicado pelo Sintufrj  

O novo modelo de ava-
liação de desempenho foi 
uma das reivindicações que 
a direção do Sintufrj fez à 
Pro-Reitoria de Pessoal as-
sim que foram iniciadas as 
discussões sobre o processo 
de reorganização do tra-
balho e de implantação do 
turno contínuo em várias 
unidades.

O turno contínuo exige 
um planejamento dos téc-
nicos-administrativos, com 

objetivos e metas distribuí-
das organizadamente para 
melhor atender o usuário e 
também proporcionar uma 
melhor qualidade de vida 
ao trabalhador. 

"Esse processo só é pos-
sível com o envolvimento 
de toda a equipe de traba-
lho. Logo, a avaliação de 
desempenho individual 
deve estar ligada às metas 
do planejamento da reor-
ganização do trabalho", 

disse a coordenadora do 
Sintufrj Joana de Angelis.     

A elaboração do novo 
programa de avaliação 
começou a ser desenvol-
vida há alguns anos por 
um conjunto de servidores 
da PR-4, que se dedicaram 
a modificar a avaliação 
burocrática em vigor, que 
inúmeras vezes deixava os 
técnicos-administrativos 
vulneráveis diante das 
chefias.

20/3, quarta-feira, Fundão:
IPPMG, das 10h às 12h30 e das 14h às 16h30.

21/3, quinta-feira, UFRJ-Macaé:
Macaé, das 10h às 12h e Nupen, das 14h às 16h. 

26/3, terça-feira, das 10h às 13h, auditório do 
Quinhentão (CCS).

Calendário das próximas 
reuniões nas unidades 

A
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Especial Sucessão na UFRJ

Começam nesta segunda-
-feira, 18, às 11h, no 
Centro Cultural Horácio 

Macedo (Roxinho), no Centro 
de Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN), na Cidade 
Universitária, com transmissão 
pela tevê Consuni, os debates 
entre as três chapas concorren-
tes à Reitoria da UFRJ. 

Ao todo serão seis encontros 
dos candidatos a reitor que par-
ticiparão da consulta à comuni-
dade universitária nos dias 2, 3 
e 4 de abril. (Veja no boxe ao 
lado o calendário dos debates.)   

São candidatos a reitor e 
vice-reitor, respectivamente, os 
professores Denise Pires de Car-
valho e Carlos Frederico Leão 
(chapa 10); Roberto dos Santos 
Bartholo Junior e João Felippe 
Cury Marinho (chapa 20); e 
Oscar Rosa Mattos e Maria Fer-
nanda Quintela (chapa 40). As 
chapas 10 e 40 participaram 
da tentativa de criação de uma 
frente democrática em defesa 
da universidade. A consulta será 
paritária, ou seja, o voto terá o 
mesmo peso para os três seg-
mentos. Se houver segundo tur-
no, trabalhadores e estudantes 
voltam às urnas nos dias 15, 16 
e 17 de abril. 

 
Esclarecimentos 
às bases 
A Comissão Coordenado-

ra da Pesquisa, presidida por 
Cristina Miranda, organizou os 
debates. Na terça-feira, 12, a co-
missão se reuniu com represen-
tantes das chapas para acordar 
as regras. Ficou acertado que 
haverá quatro blocos: no pri-
meiro, as chapas se apresenta-
rão; no segundo, a comunidade 
universitária fará perguntas so-
bre temas indicados pela comis-
são; no terceiro, a comunidade 
universitária questionará os 
candidatos sobre temas livres; e, 
por último, os sabatinados farão 

Candidatos se enfrentam nesta segunda
Serão realizados seis debates até a data do primeiro turno do processo eleitoral para escolha dos novos dirigentes da UFRJ

suas considerações finais. 
Outra iniciativa da comis-

são tem sido realizar reuniões 
nos centros acadêmicos para 
esclarecer aos trabalhadores e 
estudantes todas as questões re-
lativas ao processo de pesquisa e 
sua organização. “É sempre im-
portante reforçar a característica 
da pesquisa, tais como: ela não é 
vinculada ao processo eleitoral 
que será realizado com a reunião 
dos colegiados superiores, tendo 
a proporcionalidade mínima de 
70% para docentes”, explicou a 
presidenta. Ela lembrou também 
que a pesquisa tem caráter não 
vinculante ao processo que ocor-
rerá no Colégio Eleitoral, com 
data marcada para inscrição de 
chapas.

Colégio Eleitoral 
Pela resolução que esta-

belece as normas do processo 
aprovada no Conselho Universi-

tário (Consuni) em dezembro de 
2018, a escolha dos nomes que 
serão encaminhados ao Ministé-
rio da Educação ocorrerá no dia 
30 de abril, em reunião conjunta 
dos colegiados superiores (Con-
selho Universitário, Conselho de 

Ensino de Graduação, Conse-
lho de Ensino para Graduados 
e Conselho de Curadores), que 
constituirão o Colégio Eleitoral. 

Segundo Cristina Miran-
da, a elaboração das listas 
tríplices seguirá a legislação 

em vigor, conforme aprovado 
pelo Consuni. Os candidatos 
a reitor e a vice-reitor deverão 
formalizar o pedido de inscri-
ção na Secretaria dos órgãos 
colegiados nos dias 24 e 25 de 
abril, das 9h às 17h.

Calendário dos próximos 
debates entre as chapas
• 19/3, às 17h, no Salão Pedro Calmon, na Praia Vermelha.   
• 21/3, às 15h, no campus UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira 
(auditório Cláudio Ulpiano).
• 25/3, às 10h, no campus UFRJ-Duque de Caxias Professor Geral-
do Cidade (bloco A). 
• 26/3, às 16h, na Faculdade de Direito (salão nobre). 
• 27/3, às 11h, no Centro de Ciências da Saúde (CCS), na Cidade 
Universitária, no auditório Rodolpho Paulo Rocco.

ROBERTO Bartholo DENISE Pires OSCAR Rosa Mattos

Fotos: Renan Silva
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Democracia e condições 
de trabalho na pauta
Democracia e 
condições de 
trabalho são 
os eixos que 
devem orientar 
a expectativa 
dos técnicos-
administrativos em 
relação ao processo 
sucessório na UFRJ. 
A escolha do reitor 
ou reitora por 
meio de consulta 
à comunidade 
universitária 
agora em abril é 
um dos temas que 
serão abordados 
na assembleia de 
quarta-feira 20 

A turbulência política na 
qual o país está mergulhado 
impõe importância sem pre-
cedentes ao processo sucessó-
rio e a seus desdobramentos. A 
UFRJ é a maior universidade 
federal do país (em tamanho e 
excelência), o que dimensio-
na o seu peso político. 

Por essa razão, as atenções 
se voltam para as relações do 
governo com a instituição. O 
que acontecer aqui servirá 
como referência para a linha 
de ação de Brasília com as 
Ifes. Indaga-se se um gover-
no bolsonarista, que cultiva 
preconceitos em relação às 
universidades, irá respeitar o 
resultado do colégio eleitoral, 
conforme a lei.

Força política
A compreensão desse qua-

dro impõe a defesa da demo-
cracia como compromisso dos 
candidatos ao comando da 
universidade. Quanto mais 
democrática a instituição, 
maior sua força política para 
se contrapor a um governo au-
toritário e sem compromisso 
com a universidade pública.

 A democracia é uma das 
prioridades que a direção do 
Sintufrj propõe ao debate. 
Nesse sentido, os mecanismos 
de  par t ic ipação orgânica 
dos técnicos-administrativos 
nas decisões da universidade 
devem ser meta definida pelo 
comando da próxima gestão. 

É  incontes táve l  que  a 
essencialidade da atuação 
dos milhares de técnicos põe 
o segmento como sujei to 
a t ivo  na cons t i tuição da 
UFRJ. Mas essa importância 
não encontra nas regras de 

PAPEL. Presença 
essencial nas 
múltiplas 
atividades 
para pôr a 
universidade em 
funcionamento

Especial Sucessão na UFRJ Fotos: Renan Silva

UFRJ

representação nos colegia-
dos, nas congregações e nos 
conselhos de centro a sua 
correspondência. 

Por  aqui  a lguns  pro-
cedimentos são arcaicos e 
elitistas. Para se ter uma 
ideia, muitos técnicos não 
recebem o reconhecimento 
institucional pela sua produ-
ção intelectual e participação 
em projetos ou em funções de 
coordenação. 

Técnico-administrativo é 
vetado por regimento ou esta-
tutos obsoletos de participar de 
processos eleitorais, como, por 
exemplo, o que envolve a elei-

ção para a direção do HUCFF. 
Em alguns conselhos ou 

congregações, nossa repre-
sentação é simbólica, sem 
direito a voto. Convive-se 
aqui com rituais remotos 
e segregacionistas que fra-
gilizam o ímpeto de uma 
instituição cujo êxito exige 
envolvimento dos segmentos 
que a compõem.

Dia a dia
A outra pauta crucial para 

o debate neste momento em 
que a UFRJ discute o seu 
futuro são as condições de 
trabalho.  As  adversidades 

cotidianas que este jornal tem 
registrado no curso de suas 
edições são outra preocupa-
ção central. 

O dia a dia em laborató-
rios, bibliotecas, secretarias, 
salas de aula em ambientes 
inadequados e insalubres é 
um fato nos campi da univer-
sidade. As consequências são 
nefastas para o desempenho 
profissional e a saúde do 
trabalhador. Deve-se exigir 
do novo estafe que assumirá 
o comando da universidade a 
partir de junho uma política 
que responda a demandas 
tão vitais.
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partir do dia 20 de março, 
quem for estacionar no 
Centro de Tecnologia (CT) 

vai pagar pelo serviço. Uma fai-
xa estendida na entrada do ter-
reno próximo à Linha Amarela, 
anuncia a novidade. No Centro 
de Ciências da Saúde (CCS), no 
Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho, na Faculdade de 
Letras e na Reitoria o estaciona-
mento é gratuito.

A decisão sobre a cobrança 
foi aprovada pelo Conselho de 
Centro do CT em junho de 2017, 
por iniciativa do então decano 
Fernando Ribeiro, mas as repre-
sentações técnico-administrati-
va e estudantil foram contra. De 
lá para cá, mudou o comando 
na Decania. 

Justificativas do 
atual decano
Walter Soemitsu, o decano 

que substituiu o anterior, justi-
ficou a manutenção da cobran-
ça argumentando que foi aberta 
uma licitação e que a empresa 
Viamel Eireli ME, que venceu a 
concorrência, fez as benfeitorias 
no espaço exigidas no contrato. 
Ele também se disse obrigado a 
seguir uma gestão privada nos 
estacionamentos do CT devido à 
falta de recursos da UFRJ para 
esse tipo de despesa. 

Em nota enviada ao Jor-
nal do Sintufrj, Suemitsu 
diz: “Houve aprovação da pro-
posta de licitação na reunião do 
Conselho de Centro ocorrida em 
19/6/2017, por iniciativa do de-
cano do CT, Fernando Ribeiro, 
e, posteriormente, a mesma foi 
aprovada pelo Conselho Supe-
rior de Coordenação Executiva 
e pelo Conselho Universitário. 
Embora reconhecendo que a 
universidade deveria se respon-
sabilizar pela gestão de seus 
estacionamentos, sou obrigado 
a admitir que no momento o 
Orçamento da UFRJ não permi-

Estacionamento pago no CT 
Decano diz que o novo sistema foi aprovado em reunião do Conselho de Centro ocorrida em 2017. Representações técnico-administrativa e estudantil são contra

te desviar recursos destinados a 
suas atividades-fins para a ges-
tão dos estacionamentos do CT, 
obrigando a uma gestão priva-
da dos mesmos, de acordo com 
a legislação vigente”. 

Estudantes e 
técnicos são contra
O Diretório Acadêmico da 

Escola de Química e o Centro 
Acadêmico de Engenharia or-
ganizaram um plebiscito entre 
os estudantes em 2018 e 94% 
se manifestaram contrários à 
cobrança. 

A dirigente do Diretório 
Central dos Estudantes Mário 
Prata, Natália Borges, afirma 
que o processo de decisão foi 
pouco democrático e pouco 
transparente. Segundo ela, os 
alunos e os técnicos-adminis-
trativos não foram consultados 
institucionalmente. “A medida 
abre as portas para a privatiza-
ção”, alerta. 

O coordenador de Organiza-

ção e Política Sindical do Sintu-
frj Jessé Mendes de Moura ava-
lia que o perigo maior de uma 
medida como esta será a senha 
para a liberação de serviço parti-

cular num espaço público. “Pior 
ainda na UFRJ, pois, se prospe-
rar, poderá ser o início da ter-
ceirização de todos os setores da 
universidade. A cobrança de R$ 

Cinco áreas no entorno 
do CT serão administradas 
pela empresa Viamel Eireli 
ME. Um único espaço será 
gratuito e exclusivo para 
carros com pelo menos dois 
ocupantes: o estacionamento 
perto da entrada do bloco A.

Haverá duas formas de 
cobrança: uma para mensa-
listas – que requer cadastra-
mento prévio – e outra para 
quem utilizar o estaciona-
mento rotativo – aberta ao 
público. No primeiro ano, o 
valor mensal será de R$ 80. 
Na modalidade rotativa, o 
valor será de R$ 4 por aces-

80 mensais do estacionamento 
vai pesar no bolso dos servidores, 
que estão arcando com as perdas 
das ações judiciais”, conclui o 
dirigente sindical.  

Como vai funcionar a cobrança
so. Apenas carros oficiais da 
UFRJ não pagarão. 

Cada mensalista terá di-
reito a cadastrar dois veícu-
los, mas não poderá usá-los 

simultaneamente. Decanos 
e diretores de unidades 
também pagarão pelo es-
tacionamento, segundo in-
formou a Decania.

COBRANÇA. Cinco áreas no entorno do CT serão administradas pela empresa Viamel Eireli. Veículos serão cadastrados

ESTACIONAMENTO do CT é um dos maiores da universidade

Fotos: Renan Silva
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pós a folia de Momo, a 
UFRJ iniciou para valer 
2019 recebendo novos 

concursados, que foram apro-
vados nos concursos realizados 
em 2016 e 2017. Na semana 
passada (dias 12 e 14), a Pró-
-Reitoria de Pessoal (PR-4) 
pôs em prática o Programa de 
Acolhimento, cujo objetivo é 
integrar os recém-chegados e 
apresentar a eles a universidade: 
um local de trabalho repleto de 
conhecimentos diversos.  

Os coordenadores do Sintu-
frj Ruy Azevedo e Maria Sidônia 
deram as boas-vindas às no-
vas companheiras e aos novos 
companheiros de trabalho no 
primeiro dia do Acolhimento. 
Ao todo, foram convocados 22 
técnicos-administrativos para 
diversas funções – enfermeiros, 
técnicos de laboratório, moto-
ristas, entre outros. A posse for-
mal foi na quinta-feira, 14.

A PR-4 prevê a convocação 
de mais concursados ao longo 
do ano, já que os pedidos de 
aposentadoria aumentam a 
cada dia em consequência da 
proposta de reforma da Previ-
dência de Jair Bolsonaro.

Boas-vindas do Sintufrj
“É importante a participa-

ção de vocês no nosso Sindi-
cato. Convidamos a todos que 
façam uma visita à nossa en-
tidade e pesquisem sobre ela.  
Garanto que vão descobrir que 
o Sintufrj é de luta. Tenho 39 
anos de casa e vivi altos e bai-
xos na UFRJ, mas com o atual 
governo federal, que se volta 
contra a liberdade de expressão 
e pensamento, contra os direi-
tos dos trabalhadores e tenta 
pôr fim às entidades de classe, 
a nossa realidade ficou ainda 
pior. Por isso precisamos muito 
contar com a participação de 
vocês na defesa desse instru-
mento de luta da nossa catego-
ria”, disse Azevedo, nas boas-
-vindas aos companheiros.

 

Concursados assumem funções na UFRJ
Vinte e dois técnicos-administrativos, para diferentes áreas de atuação, são empossados e estão trabalhando

A

TATIANA de Souza, 29 
anos, pediu demissão da Pre-
feitura de Queimados para 
ingressar na UFRJ no cargo 
de assistente em administra-
ção. Grávida de sete meses, a 
ex-auxiliar de creche sonha 
com um futuro mais pro-
missor profissional e finan-
ceiramente. “Tenho grandes 
expectativas. É um ganho 
trabalhar na universidade. 
Pretendo contribuir muito e 
adquirir muito conhecimen-
to”, comemora. A recém-
-ingressa cursa graduação 
em Gestão.

Expectativas 
JÉSSICA dos Santos, 27 anos, 
trabalhava como técnica de en-
fermagem em hospitais e UPA, 
mas quando concluiu a gradu-
ação em enfermagem em 2016 
fez o concurso para a UFRJ. “É 
o meu primeiro emprego como 
enfermeira. Agora estou em outro 
patamar. Dos hospitais da UFRJ, 
conheço por nome o Clementino 
Fraga (HUCFF) e a Maternidade 
Escola, onde uma colega traba-
lha. Ficarei satisfeita em atuar em 
qualquer um deles. O importante 
para mim é que agora estou na 
universidade, e como enfermeira”, 
diz com orgulho a jovem.

WAGNER Lima, 38 anos, que 
trabalhou por quase 10 anos 
no Hemorio, afirmou que “está 
gratificado em entrar para a 
UFRJ”. Formado em Biologia, 
vai exercer na universidade a 
função de técnico de laborató-
rio, mas pretende ir além. Para 
ele, a sindicalização ao Sintufrj 
é uma oportunidade que não 
pode ser perdida. “Pretendo me 
especializar na carreira e usu-
fruir de tudo o que o Sindicato 
oferece. Gostei muito do in-
vestimento que a entidade faz 
na saúde do trabalhador e dos 
cursos oferecidos”, afirmou. 

ERIK Santos, 28 anos, deu 
baixa na patente de sargento 
da Aeronáutica para assu-
mir a função de técnico em 
análises clínicas na UFRJ. 
“Aqui tenho possibilidade de 
trabalhar mais próximo à 
produção de conhecimento e 
à pesquisa, áreas que são do 
meu interesse, e por isso fiz 
o concurso.  Tenho uma ex-
pectativa grande, ainda mais 
numa instituição que fará 
100 anos. É mais gratificante 
trabalhar voltado para a so-
ciedade e para a educação”, 
disse o novo servidor. 

COORDENADORES Ruy e Maria Sidônia dão boas-vindas às campanheiras e companheiros recém-ingressos 

Fotos: Renan Silva
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Sexta-feira, 22 de março

 A PEC que o governo 
chama de "Nova Previdên-
cia" não explica de onde 
sairá o dinheiro para ga-
ran� r a sustentabilidade 
do sistema e o pagamento 
das aposentadorias e 
pensões em vigor. O que 
fi ca claro é que os bancos 
serão benefi ciados pelo 
es� mulo que será dado ao 
modelo de capitalização 
individual.

 No modelo proposto 
pelo governo, todo tra-
balhador poderá fazer 
uma conta individual de 
capitalização para jun-
tar dinheiro da própria 
aposentadoria. O banco 
fica com as taxas de 
administração e poderá 
usar o dinheiro do traba-
lhador como quiser, até 
o momento de pagar o 
bene� cio – ou seja, quan-
do ele � ver 65 anos (se 
for homem) ou 62 anos 
(se for mulher) e � ver no 
mínimo 20 anos de contri-
buição. Para ter direito à 
aposentadoria integral, a 
exigência será de 40 anos 
de contribuição.

 No modelo previden-
ciário vigente no Brasil e na 
maioria dos países desen-
volvidos, o sistema é de 
repar� ção solidária, uma 
espécie de pacto entre 
gerações: os trabalhadores 

Todos na rua contra a reforma da Previdência!
Em todo o país, o 
Dia Nacional de Luta 
e Mobilização em 
Defesa da Previdência, 
organizado pelas 
centrais sindicais 
(CUT, CTB, Força 
Sindical, UGT, CSB, 
Intersindical Luta e 
Organização, CSP-
Conlutas, Intersindical 
– Central da Classe 
Trabalhadora, CGTB 
e NCST), levará às 
ruas das principais 
capitais brasileiras 
trabalhadores de 
todas as categorias. 
No Rio, a concentração 
será às 16h, na 
Candelária. De lá, 
os manifestantes 
sairão em caminhada, 
organizados em 
alas, até a Central do 
Brasil. Nesse dia, será 
divulgada a plenária 
de lançamento do 
Fórum do Rio de 
Janeiro em Defesa da 
Previdência Social. 
Nós, servidores 
públicos, temos que 
estar de frente nesta 
luta para barrar essa 
reforma. Na defesa 
dos nossos direitos, 
como também de 
nossos � lhos e netos. 

Você sabia?
contribuem, juntamente 
com o governo e as em-
presas, para pagar as apo-
sentadorias vigentes, com 
a expecta� va que as novas 
gerações de trabalhadores 
fi nanciem as aposentadorias 
futuras. Na prá� ca, Bolsona-
ro propõe que os trabalha-
dores passem a sustentar o 
sistema sozinhos.

 O governo omite que 
foram feitas alterações 
substanciais nas regras de 
aposentadoria nos úl� mos 
dez anos, que terão efeitos 
no equilíbrio das contas da 
Previdência a médio prazo. 
Por exemplo, a regra 85/95, 
que une a exigência de uma 
idade mínima a um tempo 
mínimo de contribuição, 
e a soma dos dois fatores 
para a concessão do be-
ne� cio integral, que virou 
lei em novembro de 2015. 

 No governo Lula, em 
2008, também foi criado 
o programa Microempre-
endedor Individual (MEI), 
com o obje� vo de reduzir 
a informalidade e criar 
uma nova massa de traba-
lhadores que contribuem 
para o INSS no sistema de 
repar� ção solidária. 

 Embora prometa 
"combater privilégios", o 
governo não explicou até 
o momento como será a 
reforma para militares e 

agentes de segurança pú-
blica. A reforma também 
não fez nenhuma alteração 
para taxar, de forma justa, 
os altos salários do Poder 
Judiciário. O percentual 
do desconto, considerando 
bonificações e "pendu-
ricalhos" que elevam os 
salários em até cinco vezes, 
não chega a 6%.

 A idade mínima de 65 
anos para homens e de 62 
anos para as mulheres é 
alta na comparação com a 
média atual das aposenta-
dorias por tempo de con-
tribuição, que está em 54 
anos, mesmo com a regra 
progressiva do fator 85/95. 

 Além disso, os traba-
lhadores de origem nas 

classes sociais mais bai-
xas começam antes no 
mercado de trabalho. "O 
fi lho do rico, por exemplo, 
só começa a trabalhar de-
pois que termina a facul-
dade, a pós-graduação, 
quase com 30 anos. Já o 
fi lho e a fi lha do pobre 
são obrigados a conciliar 
trabalho e estudos cada 
vez mais cedo", disse o 
ex-ministro da Previdên-
cia Social, Carlos Eduardo 
Gabas, em entrevista 
ao Brasil de Fato. Desse 
modo, quem está no 
mercado de trabalho há 
mais tempo vai ter que 
esperar mais para poder 
ser aposentar no futuro. 
(Com Brasil de Fato)
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