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Denise Pires é eleita 
em primeiro turno

SUCESSÃO NA UFRJ

Veja os números
Chapa 10 (Denise Pires) - 24,667%

Chapa 40  (Oscar Rosa Mattos) - 17,680%

Chapa 20 (Roberto Bartholo) - 4,839% CONTANDO VOTOS. 
Apuração no salão do 
Consuni entrou noite 
adentro e só no fim da 
madrugada os números 
finais foram conhecidos

Momento, agora, é 
de buscar unidade em 
defesa da universidade 
pública e da UFRJ 

A professora do Instituto de 
Biofísica, Denise Pires de Carvalho, 
foi escolhida pela comunidade uni-
versitária como futura reitora da 
UFRJ para um mandato até 2023. 
Nos quase 100 anos de história 
da universidade – a maior da rede 
de federais do país – é a primeira 
vez que uma mulher irá ascender 
ao posto máximo da instituição. 
Superada a etapa da disputa entre 
chapas, o momento agora é de 
recompor a unidade em defesa 
da universidade pública e da UFRJ. 
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PARA QUE NÃO SE ESQUEÇA

No dia 31 de março, o 
golpe civil-militar de 
1964 completou 55 

anos. A data foi lembrada no 
campus da Praia Vermelha 
com um ato em memória dos 
técnicos-administrativos, pro-
fessores e estudantes da UFRJ 
que foram mortos ou desapa-
receram durante a ditadura. 

A atividade foi promovi-
da pelo Núcleo de Estudos 
de Políticas Públicas em Di-
reitos Humanos Suely Souza 
de Almeida (Nepp-DH) para 
reafirmar que houve prisões 
políticas, torturas e mortes 
cometidas pelo Estado brasi-
leiro. Uma forma de contra-
por a “celebração” do golpe 
defendida pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Ato 
Vestidos com roupas pre-

tas e segurando cartazes que 
diziam “1964 nunca mais”, 
gestores, trabalhadoras, tra-
balhadores e estudantes se 
concentraram em frente ao 
prédio da Decania do Centro 
de Filosofia e Ciências Huma-
nas (CFCH), que fica a poucos 
metros do Auditório Profes-
sor Manoel Maurício de Al-
buquerque, em homenagem 
ao docente cassado, preso e 
torturado pelo regime mili-
tar. Os nomes dos servidores 
e estudantes da UFRJ mortos 
e desaparecidos durante a 
ditadura foram falados em 
voz alta.

 “O Ministério Público Fe-
deral, de forma muito cora-
josa, destacou que o Estado 
não pode celebrar torturas, 
execuções sumárias, a bar-
bárie que se instalou em uma 
das ditaduras mais brutais da 
segunda metade do século 
20. Esta celebração ofende a 
todos os familiares que per-
deram seus entes, aqueles 

UFRJ homenageia suas vítimas 
O regime militar não poupou servidores e estudantes da universidade. 
Algumas famílias das vítimas buscam os corpos dos seus entes queridos até hoje  

que foram brutalmente tor-
turados e a memória históri-
ca de nosso país”, registrou o 
reitor Roberto Leher durante 
o ato, acrescentando:  “A uni-
versidade sofreu muito na di-
tadura. Perdemos estudantes, 
professores e técnicos. Além 
das mortes, muitos foram 
expulsos da universidade por 
terem cometido o delito de 
pensar diferente. O AI-5 e o 
Decreto nº 477 quebrou a tra-
jetória de vida de muitas pes-
soas em nossa e em outras 
universidades em nosso país.” 

“O regime ditatorial não 
trouxe benefício algum, ape-
nas fraturas, cisões, marcas 
gravíssimas”, pontuou o deca-
no do CFCH, Marcelo Corrêa 
e Castro. “Temos que ocupar 
os espaços de participação. A 
democracia é uma conquista, 
um esforço humano e não 
algo de uma suposta natureza 
humana. Então, a minha pala-
vra de ordem é ‘participação’ 

para que essa conquista não 
sofra retrocesso”, concluiu.

O diretor do Nepp-DH e 
vice-decano, Vantuil Pereira, 
destacou o processo incom-
pleto de consolidação da de-
mocracia neste país, no que 
diz respeito à violência ainda 
hoje cometida pelo Estado, 
principalmente à popula-
ção negra. “Várias práticas 
não foram superadas, mes-
mo depois de 1985, como a 
violência contra a juventude 
negra, moradores de favelas, 
mulheres. Isso é a marca de 
uma sociedade extremamen-
te violenta”, afirmou.

Testemunho
O professor Jorge Ricar-

do Gonçalves, da Faculda-
de de Educação, relatou as 
torturas que sofreu durante 
o regime militar por ter se 
recusado a delatar compa-
nheiros de militância políti-
ca. Ele falou sobre o papel 

pedagógico do docente em 
sala de aula: “O professor é 
limitado em sua atuação po-
lítica e ideológica. Se nem pai 
e mãe conseguem fazer a ca-
beça dos filhos, muito menos 
o professor. Essa ideia de que 
os estudantes são pessoas 
vazias e que o professor inje-
ta ‘ideologias malévolas’ em 
suas cabeças não existe. Por 
outro lado, a violência tam-
bém não muda a posição po-
lítico-ideológica de ninguém. 
Continuo o mesmo que era 
antes da prisão e da tortura, 
ou seja, uma pessoa que se 
recusa a aceitar a opressão, 
venha de onde vier”.

 

*Matéria compilada com base 
no original do jornalista Pedro Barreto, 

Setor de Comunicação do CFCH

COMUNIDADE universitária se une para reverenciar os que lutaram pela democracia 

Foto: Erica Resende/Biblioteca do CFCH

Foto: Murilo Mota/Nepp-DH

Foto: Pedro Barreto/CFCH
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Foi dada a largada para a 
eleição da nova direção 
do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho (HUCFF). 
Terça-feira, 9, e quarta-feira, 10, 
é o prazo para a inscrição de 
chapas. A novidade é que téc-
nicos-administrativos poderão 
concorrer. Até o último pleito a 
regra limitava a eleição a profes-
sores do quadro da UFRJ.

Técnico-administrativo poderá 
concorrer à direção do HUCFF

A inscrição das chapas 
nos dias 9 e 10 de abril será 
das 10h às 16h, no gabinete 
da Coordenação de Ativi-
dades Educacionais (CAE), 
no 12º andar do prédio da 
unidade hospitalar. Os elei-
tos (diretor e vice-diretor) 
ficarão no cargo até 2023. As 
candidaturas serão homolo-
gadas no dia 11 de abril, às 
13h30, e na mesma data se-
rão divulgados os nomes dos 
candidatos. 

A votação ocorrerá nos 
dias 6, 7 e 8 de maio e, como 
na última eleição, o critério 
de apuração será pela parida-
de: 1/3 para cada categoria 

Calendário eleitoral

(técnico-administrativo, docente 
e estudante). A apuração dos vo-
tos será no dia 9 de maio, a partir 
das 10h, no auditório Alice Rosa 
(12º andar do hospital). A posse 
dos eleitos está prevista para 16 
de maio.

Campanha – Serão apenas 
15 dias de campanha: de 15 a 
30 de abril, e estão previstos três 
debates: dia 16, das 10h às 12h, 
com os docentes; dia 18, das 10h 
às 12h, com os estudantes; e dia 
24, das 10h às 12h, com os técni-
cos-administrativos. A Comissão 
da Consulta ainda não definiu o 
local, bem como as regras, que 
serão discutidas com os repre-
sentantes dos candidatos.  

Votantes – Terão di-
reito a voto: os membros 
natos do Conselho de Ad-
ministração do HUCFF; os 
professores eméritos; os 
docentes e técnicos-admi-
nistrativos em educação; os 
professores substitutos; os 
professores visitantes em 
atividades efetivas no Hospi-
tal Universitário, inclusive os 
que estiverem em educação 
continuada, gozo de licença 
especial, licença médica, fé-
rias, etc.; estudantes de gra-
duação e de pós-graduação, 
lato e stricto sensu, com ma-
trícula ativa e em atividades 
efetivas no HUCFF.

Em mais uma patacoada, o mi-
nistro da Educação, Ricardo 
Vélez Rodríguez, anunciou 

a revisão dos livros didáticos para 
“resgatar a visão correta” sobre 
a ditadura militar. Segundo o mi-
nistro, o golpe de 31 de março de 
1964 foi uma “mudança de tipo ins-
titucional” e o regime subsequente 
não foi uma ditadura.

É um escárnio: enquanto as uni-
versidades brasileiras sofrem com 
a falta de recursos, a ciência e a 
tecnologia correm o risco de parar 
suas atividades em julho, graças a 
um contingenciamento de verbas 
que pode inclusive forçar alunos de 
intercâmbio a abandonar suas ati-
vidades e voltar ao país, o ministro 
Vélez ocupa o seu tempo com ver-
borragia ideológica de quinta cate-
goria e comportamento incompatí-

EDITORIAL

Quando o absurdo vira banal 

vel com o cargo que ocupa.
O Brasil parece aprisionado em 

um pesadelo sem fim. Negar o golpe 
militar e a ditadura é uma afronta às 

vítimas do período. Só na UFRJ, uni-
versidade mais afetada pelo regime, 
trabalhadores e estudantes foram 
exonerados, expulsos e perseguidos. 

A coordenadora-geral do 
Sintufrj Neuza Luzia comemo-
rou a mudança da regra eleito-
ral: “É um aceno de que a de-
mocracia no HU avança. Foi um 
compromisso da atual gestão 
fazer valer de fato a democracia 
no hospital e ampliar a partici-
pação das outras categorias nos 
fóruns de decisão e na própria 
gestão da unidade”. 

Foto: Internet

Muitos tiveram suas carreiras in-
terrompidas; outros foram presos, 
torturados e mortos, como matéria 
publicada nas páginas 2 e 8 desta 
edição do Jornal do Sintufrj descre-
ve em detalhes.

Até hoje, passados 34 anos do fim 
da ditadura, o país ainda tem cicatri-
zes dos tempos de exceção. No Rio 
de Janeiro, a organização mafiosa do 
jogo do bicho e a formação das mi-
lícias nos remetem diretamente aos 
porões do período e contaram com 
presença destacada de ex-policiais, 
ex-militares e torturadores na sua 
estruturação. O ministro devia preo-
cupar-se em pensar saídas para a cri-
se da educação brasileira em vez de 
tentar, de maneira criminosa, usar o 
cargo para reescrever a História, dis-
farçando as evidências sem nem se 
preocupar em negar as aparências.
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Gestões marcantes 

Primeiro reitor após a 
redemocra  zação do país

Horácio Macedo foi o pri-
meiro reitor brasileiro eleito 
pela comunidade universi-
tária. Ele disputou o pleito 
com 17 outros concorrentes 
e ganhou pela maioria abso-
luta de professores, técnicos-
-administra  vos e estudantes.  
Seu mandato de quatro anos 
caracterizou-se por um dina-
mismo explosivo na UFRJ. 

Horácio Macedo tirou 
a UFRJ do “vestibular de 
cruzinhas” da ditadura, apri-
morou a graduação e a pós-
-graduação, criou a  vidades 
de extensão que expandiram 
as fronteiras do campus da 
Ilha do Fundão e envolveram 
as comunidades carentes vi-
zinhas, ampliou os programas 

de saúde já existentes no Hos-
pital Universitário e implantou 
outros, resgatou, reformou e 
construiu mais prédios.  

Sua dedicação à universi-
dade foi absoluta: abriu con-
cursos docentes em várias 
áreas, regularizou a situação 
trabalhista de centenas de 
técnicos-administrativos, 
corrigiu o enquadramento 
de professores anis  ados, 
aumentou as vagas dis-
centes, criou e abriu áreas 
novas do conhecimento. Foi 
Horácio Macedo quem se 
dedicou a reparar a penúria 
a que haviam sido relegadas 
pela ditadura civil-militar as 
ciências humanas e as artes.

Autonomia 
Nos quatro anos à frente 

da UFRJ, Horácio Macedo 
lutou do começo ao fi m pela 
autonomia da universidade, 
para que se tornasse reali-
dade concreta sua existên-
cia como autarquia. Em sua 
gestão, a UFRJ passou a ter 
papel de destaque na esfera 
política, posicionando-se 
sobre grandes temas nacio-
nais e internacionais, reali-
zando ar  culações com os 
movimentos organizados, 
como o Conselho de Reito-
res e a Associação Nacional 
dos Dirigentes das Ifes 
(Andifes), compondo alian-
ças com outras reitorias 
progressistas e apoiando 
lutas populares.

Foi reeleito, também 
por maioria absoluta e 
em primeiro turno, pela 

comunidade universitária 
em 1989, mas não pôde 
exercer a segunda reitoria 
por um parecer jurídico que 
declarou inconstitucional 
qualquer reeleição.

Horácio Macedo – 1985-1989 

O governo de Fernando 
Henrique Cardoso (FHC) 
impôs o interventor José 
Henrique Vilhena à UFRJ, 
o terceiro colocado na 
consulta à comunidade 
universitária. A indignação 
tomou conta das trabalha-
doras e trabalhadores, e a 
Reitoria foi ocupada por 44 
dias. O protesto só teve fim 
com a força policial. Foram 
quatro anos de guerra sem 
tréguas ao interventor. A 
“gestão” Vilhena primou 
contra a democracia inter-
na, desautorizou os con-
selhos superiores, caçou 
direitos e fez o jogo sujo do 
governo FHC, que deixou a 

Interventor José

Vilhena – 1998-

A

 SUCESSÃO NA UFRJ

Denise Pires surpreende e gan
Será a 

primeira 

mulher a 

dirigir a UFRJ 

em 100 anos 

de história

professora do Ins-
tituto de Biofísica, 
Denise Pires de 

Carvalho, vai ser a primeira 
mulher a comandar a UFRJ 
em 100 anos de história, 
segundo o desejo mani-
festado nas urnas pela 
maioria dos técnicos-ad-
ministrativos, professores 
e estudantes. 

A Chapa 10 - UFRJ Vai 
Ser Diferente liderada por 
Denise e que tem como 
candidato a vice Carlos Fre-
derico Rocha, do Ins  tuto 
de Economia, obteve votos 
sufi cientes para vencer o 
pleito no primeiro turno.

A Chapa 40 – Unidade 
e Diversidade, que  nha à 
frente o professor Oscar 
Rosa Ma  os, fi cou em se-
gunda posição. O professor 
Roberto Bartholo foi candi-
dato a reitor pela Chapa 20 
- #Minerva 2.0, a terceira no 
ranking dos votos (confi ra o 
quadro). 

O resultado será encami-
nhado ao colégio eleitoral 
em reunião no Consuni 
em 30 de abril. Cabe ao 
colégio eleitoral - formado 
por membros do Consuni, 
Conselho de Ensino de 
Graduação (CEG), Conse-
lho de Ensino para Gradu-
ados (Cepg) e Conselho 
de Curadores – com base 
no resultado da pesquisa, 
elaborar a lista tríplice para 
ser encaminhada à Brasília.

Na madrugada
A apuração entrou pela 

madrugada. Houve atraso 
no início da contagem dos 
votos nas urnas eletrônicas 
e dos votos em papel, de-
positado em urnas de lona, 
que receberam os votos em 
separado.

Num vídeo gravado 
pouco antes dos números 
finais serem conhecidos, 
mas com a vitória já ma-
tematicamente assegura-

da, Denise Pires se disse 
emocionada e enfatizou o 
fato de a comunidade uni-
versitária ter se mobilizado 
para participar da pesquisa. 
“Foram muitos votos de 
estudantes, técnicos, pro-

fessores que acreditaram 
no nosso projeto”, festejou. 
Denise foi vitoriosa nesta 
segunda tentativa de che-
gar á Reitoria. A primeira foi 
2015, quando o atual reitor, 
Roberto Leher, foi eleito.

VITÓRIA: Chapa 10 festeja

Foto: Divulgação
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e uma intervenção

é Henrique 

2002

N

 SUCESSÃO NA UFRJ

Durante os oitos anos à 
frente da ins  tuição, Aloísio 
Teixeira foi um crí  co severo 
da estrutura excludente do 
ensino superior e aprovou 
nos colegiados superiores 
Polí  cas Públicas de Inclu-
são Social e Cidadania que 
permi  ram à UFRJ ampliar 
suas vagas e democra  zar o 
acesso a elas. 

As duas gestões de Aloísio 
conjugaram o fortalecimento 
da democracia interna da 
UFRJ ao seu crescimento 
como ins  tuição. Seus oito 
anos como reitor coincidiram 
com os dois mandatos do 
governo Lula, o qual deixou 
para trás um passado amar-
go de sucessivos cortes de 
verbas para a Educação e a 
era do interventor Vilhena.

“Projeto cole  vo”
Ao tomar posse em 2003, 

Aloísio assumiu o compromis-
so do fortalecimento do tecido 
ins  tucional que foi totalmen-
te destruído durante a inter-
venção do governo FHC. Nos 
seus dois mandatos, todos 
os colegiados superiores fun-
cionaram plenamente e suas 
decisões foram respeitadas. 
Ele implantou o Orçamento 
Par  cipa  vo, garan  ndo total 
transparência dos recursos 
fi nanceiros e sua repar  ção 
entre as diversas unidades 
acadêmicas. O diálogo era 
permanente com as repre-
sentações dos três segmentos 
da comunidade universitária. 

O orçamento anual da 
universidade em 2003, quan-
do Aloísio assumiu a gestão, 

Aloísio Teixeira – 2003-2011 era de R$ 35 milhões, e deste 
total R$ 10 milhões eram 
para pagamento da conta 
de energia elétrica. Não era 
previsto recurso algum para 
inves  mentos, e muito pou-
co poderia ser des  nado às 
unidades acadêmicas para as 
a  vidades de ensino, pesqui-
sa, extensão e pós-graduação. 

Essa realidade mudou ao 
longo dos oito anos da gestão 
do reitor com a polí  ca de 
apoio ao ensino superior do 
governo federal. Os recursos 
orçamentários chegaram a 
aproximadamente R$ 480 
milhões, dos quais R$ 150 
milhões eram para inves  -
mento em prédios e obras de 
infraestrutura.  

Durante o período 2006-
2011, ingressaram na UFRJ 
1.216 novos professores e 
3.500 técnicos-administra  -
vos. Em 2010 foram abertas 

mais de 500 contratações 
de docentes e 1.500 de 
técnicos-administra  vos. Com 
a expansão de recursos orça-
mentários, a UFRJ pôde se 
planejar melhor, desenvolver 
suas a  vidades, inves  r em 
prédios e se modernizar. Na 
graduação, o número de vagas 
cresceu 50% e foram criados 
25 novos cursos, além da 
expansão em Macaé e Xerém. 

universidade sem verbas e 
concursos públicos.

Fotos: Arquivo Sintufrj

nha eleição em primeiro turno

Unidade é um imperativo
o seu primeiro pro-
nunciamento já 
como reitora eleita 

da UFRJ, a professora Denise 
Pires de Carvalho reafi rmou 
os compromissos apre-
sentados na campanha na 
defesa da universidade que 
deve ser pública, gratuita 

e de qualidade. Esse foi o 
ponto em comum presente 
no curso dos debates entre 
as chapas que culminaram 
com o processo encerrado 
na sexta-feira.

Em editorial publicado no 
início das discussões sobre a 
sucessão na universidade, o 

CATEGORIA

Docentes

TAEs

Estudantes

URNAS

33

39

51

CHAPA 10

1.757

2.232

5.438

CHAPA 20

362

324

1.595

CHAPA 40

1.007

1.842

5.976

BRANCOS

24

57

40

NULOS

39

136

58

VOTANTES

3.189

4.591

13.107

UNIVERSO

4.270

9.189

63.498

Sintufrj alertava: “A UFRJ está 
sob risco no rastro das amea-
ças que põe a democracia em 
xeque no Brasil. A UFRJ está 
acossada por uma conjuntura 
absolutamente hos  l, criada 
pela ascensão de um bloco 
dominante voraz e inimigo da 
universidade pública”. 

Nesse sen  do, é preciso 
superar os atritos da cam-
panha e reconstruir uma 
ampla frente em defesa da 
UFRJ. Primeiro, consolidan-
do a indicação unitária no 
colégio eleitoral; depois, 
lutando para que a vontade 
da comunidade acadêmica 

seja respeitada por um go-
verno cuja marca, até agora, 
é o completo desprezo pela 
democracia. A unidade é um 
impera  vo, agora sob nova 
direção.

O signo da unidade em 
defesa da UFRJ deve nortear 
nossas ações.

Veja os números

         



Jornal do Sintufrj

Fim da aposentadoria minimamente digna 
Reforma de Bolsonaro desconstitucionaliza e privatiza a Previdência Início pelo desmonte 

do papel social do Estado
Dezembro de 2016: PEC do 
Teto (EC 95) – Limita gastos 
públicos com políticas so-
ciais; Março de 2017: Lei da 
Terceirização – Retira restri-
ções sobre o trabalho tem-
porário e terceirização em 
todos os setores e ativida-
des, inclusive no setor públi-
co; Julho de 2017: Reforma 
Trabalhista – Altera a CLT, 
precarizando as relações de 

trabalho; Desde 2017: Re-
forma da Previdência – Al-
tera regras de acesso e re-
muneração da previdência 
pública; e Fevereiro de 2019: 
PEC 6/2019 de Bolsonaro – 
Impõe mudança estrutural 
na Seguridade Social, a pri-
vatização da Previdência e 
a mudança nos parâmetros 
do regime geral e dos traba-
lhadores do serviço público.

 O que é a Seguridade Social
Reúne Saúde, Previdência e Assistência. É um direito garantido  
na Constituição que prevê:
Universalidade da cobertura e do atendimento; Garantia de be-
nefícios às populações urbanas e rurais; Busca reduzir as desi-
gualdades; Prevê irredutibilidade do valor dos benefícios.

 Financiamento esvaziado 
O modelo de financiamento 
hoje é tripartite (melhor forma 
de financiamento solidário): 
trabalhadores, empregadores e 
Estado (sociedade, via tributos 

sobre a receita, faturamento ou 
lucro das empresas), loterias e 
importações de bens ou servi-
ços. Só que esses recursos fo-
ram pouco a pouco esvaziados. 

 Sistema solidário
É baseado na solidariedade e universalidade. Protege o trabalha-
dor e sua família em situações de desemprego, de incapacidade 
temporária ou permanente para o trabalho.

 Argumentos do governo 
A Previdência é o maior item 
no gasto público e é deficitá-
ria; Não será possível susten-
tar o gasto previdenciário com 

a população que está envelhe-
cendo; É excessivamente ge-
nerosa em relação ao padrão 
internacional.

 Fique esperto: não é nada disso!
Esvaziou-se o caixa da Pre-

vidência com desonerações 
(empresas deixam de pagar en-
cargos), sonegação, desvincu-
lação de receitas (que permite 
ao governo usar recursos desse 
fundo), entre outros “ralos”; 
O grande gasto com o paga-
mento de juros da dívida não 
é questionado, com a enorme 
transferência de recursos da 
população para pessoas físicas 

e jurídicas; O salário mínimo 
nacional é insuficiente para 
uma família, desvincular o piso 
previdenciário do piso nacio-
nal ampliará a pobreza; Os al-
tos valores de aposentadorias, 
salário de reserva e pensões 
estão no Legislativo, Judiciário 
e Militares; Não estamos apro-
veitando o bônus demográfico 
devido ao trabalho informal e 
desemprego.

 A quem interessa a reforma?
Ao setor financeiro, que é o que mais pressiona porque ...
vai aumentar o número de pessoas na Previdência Privada; Vai 
aumentar o dinheiro para o pagamento de juros da dívida.

Ao setor empresarial, porque ...
quer pagar menos no financiamento da aposentadoria.

Impedir ou retardar o acesso a aposentadoria e demais direitos 
previdenciários; Reduzir o valor dos benefícios; Transferir pro-
gressivamente parte ou todo fundo público para o sistema finan-
ceiro privado.

 Objetivo da reforma 
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Fim da aposentadoria minimamente digna 
Reforma de Bolsonaro desconstitucionaliza e privatiza a Previdência

– 80% recebem até 1 salário mínimo.
– 13%, de 1 a 2 salários mínimos.
– E se somarmos quem recebe até 3 salários mínimos, chega-se a 
96% das aposentadorias.

Regime Geral 

Como é:

Homem 
35 anos de contribuição; cálcu-
lo sobre a média dos 80 maiores 
salários + fórmula 85/95 ou fator 
previdenciário; Ou 65 anos de ida-
de + mínimo de contribuição de 15 
anos; o valor do benefício é de 70% 
do salário mais 1% a cada 12 con-
tribuições.

Mulher
30 anos de contribuição; cálcu-
lo sobre a média dos 80 maiores 
salários + fórmula 85/95 ou fator 
previdenciário; Ou 60 anos de ida-
de + mínimo de contribuição de 15 
anos; valor do benefício é de 70% 
do salário mais 1% a cada 12 con-
tribuições.

Proposta de Bolsonaro:

Estabelece obrigatoriedade de 
idade mínima para concessão de 
todos os benefícios: 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres + 
tempo de contribuição de 20 anos 
e de 40 anos para receber o bene-
fício integral; Revisa a fórmula de 

 Como é hoje
cálculo do salário-benefício para 
reduzir o valor a ser recebido.

Regime dos 
Servidores Públicos 

Como é:

Homem
60 anos de idade + mínimo de 35 
anos de contribuição; Mínimo de 
10 anos de efetivo exercício no ser-
viço público; Teto igual ao do Regi-
me Geral.

Mulher
55 anos de idade + mínimo de 30 
anos de contribuição; Mínimo de 5 
anos de efetivo exercício no serviço 
público; Teto igual ao do Regime 
Geral.

Proposta de Bolsonaro:

Estabelece idade mínima para con-
cessão de todos os benefícios: 65 
anos para homens e 62 anos para 
mulheres + tempo de contribuição 
mínimo de 25 anos e de 40 anos 
para o benefício integral; Revisa a 
fórmula de cálculo do salário be-
nefício para reduzir o valor a ser 
recebido.

Como é:

Média das 80% maiores contribuições ao longo da vida profissional; Por 
tempo de contribuição – é o salário-benefício.

Por idade – Com 15 anos de contribuição: 70% do salário-benefício; Com 
mais de 15 anos de contribuição: mais 1% a cada 12 meses.

Como ficará: 

Média de todas as contribuições (inclui os menores salários, logo o 
valor fica menor); Aposentadoria com tempo mínimo de contribuição 
(20 anos no regime geral e 25 anos no regime do servidor): 60% do salário-bene-
fício + 2% a cada ano, progressivamente, até 100% aos 40 anos de contribuição.

 Cálculo muda e 
valor diminui

O direito é transformado em 
seguro: De fundo público, o 
dinheiro vai para o sistema 
financeiro, portanto é priva-
tização; Altas taxas de admi-
nistração; Riscos de prejuízos 
nos investimentos; Caixa pre-
ta na fórmula que define o 
benefício; Rendimentos me-
nores do que na repartição 
simples; Retira a obrigatorie-

 Riscos
dade dos empregadores de 
contribuírem.
Outros ataques – As regras 
de transição incluem na re-
forma a maior parte dos ser-
vidores na ativa, só que para 
o valor do benefício não há 
transição: será calculado con-
forme manda a PEC: 40 anos 
de contribuição para fazer jus 
a 100% da aposentadoria.

 Não há privilégios
– 52% se aposentam por idade, com valor médio de R$ 1.119,22.
– 34%, por tempo de contribuição, com valor médio de R$ 
2.326,58.
– 14%, por invalidez, com valor médio de R$ 1.418,07.

 Aposentadorias por 
contribuição, idade ou invalidez
– 51,8% são de até 1 salário mínimo.
– 32,1% são de 1 a 2 salários mínimos.
– E se somarmos os que recebem até 3 salários mínimos, chega-
-se a 92,4% dos benefícios.

 Aposentadoria por idade

Fonte: Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese
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Em memória das vítimas da di-
tadura civil-militar de 1964, 
a UFRJ realizou, na segunda-

-feira, 1º de abril, ato em frente 
ao prédio do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas (CFCH), na Praia 
Vermelha. A atividade foi  convoca-
da pelo Núcleo de Estudos de Polí-
ticas Públicas em Direitos Humanos 
Suely Souza de Almeida (Nepp-DH) 
e contou com a presença de  técni-
cos-administrativos, professores e 
estudantes, e de representantes de 
entidades estudantis e de direitos 
humanos.

Em 2015, a Comissão da Memó-
ria e Verdade da UFRJ revogou o tí-
tulo de Doutor Honoris Causa con-
cedido em 1972 ao general Emílio 
Garrastazu Médici, que governou o 
país entre 1969 e 1974. De acordo 
com a Comissão Especial de Mortos 
e Desaparecidos, 24 estudantes e 
dois professores da universidade 
foram assassinados ou desaparece-
ram, durante a gestão do general.

Prisoes, tortura e mortes  
Desde a instauração do golpe de 

1964, as universidades brasileiras se 
tornaram foco de atuação do regi-
me militar, pois foram consideradas 
locais onde as ideias comunistas se 
propagariam mais facilmente, por 
isso a necessidade de um controle 
efetivo dos órgãos de repressão. 
Foram graves as violações de di-
reitos humanos: prisões, tortura e 
mortes de professores, estudantes 
e funcionários, boa parte ligados a 
alguma organização política.

A UFRJ foi a universidade públi-
ca mais vigiada. A repressão come-
çou pela  antiga Faculdade Nacional 
de Filosofia (FNFi) da Universidade 
do Brasil, mais tarde denominada 
UFRJ, com a atuação de agentes 
do Estado autoritário dentro da 
instituição. Segundo o pesquisador 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Rodrigo Motta, em 1969, 
74 professores da UFRJ foram com-
pulsoriamente aposentados como 
adversários do regime.

Foi durante o período da ditadu-
ra civil-militar que a UFRJ enfrentou 

A UFRJ foi a 
universidade 
mais perseguida

um grande esvaziamento de seu 
quadro docente, como também a 
expulsão de muitos estudantes e a 
perseguição a técnicos-administra-
tivos, prejudicando o incremento 
de muitas pesquisas, especialmen-
te na área das ciências humanas e 
sociais. Houve uma grande baixa 
sofrida na Educação e nas Licencia-
turas. 

A-5 das universidades 
O ponto culminante do governo 

autoritário e a sua principal legis-
lação de exceção para as universi-
dades foi a criação do Decreto-Lei 
nº 477, de 26 fevereiro de 1969, 
também chamado de “AI-5 das uni-
versidades”. Esse  decreto, assinado 
pelo general Artur da Costa e Silva, 
expulsava das universidades profes-
sores, estudantes e técnicos-admi-
nistrativos acusados de subversão 
ao regime.  

O Decreto-Lei nº 477 vetou toda 
e qualquer manifestação conside-
rada de caráter subversivo dentro 
dos estabelecimentos públicos e 
privados de ensino, prevendo para 
os estudantes seu desligamento 
e proibição de ingresso em outras 
instituições de ensino durante três 
anos e, para professores e funcio-
nários/servidores, a mesma pena 
pelo período de cinco anos, ou 
seja, o processo a que se subme-
tia o acusado de acordo com este 
decreto-lei era sumário.

O objetivo, na prática, era inibir 
a produção intelectual de uma ge-
ração de acadêmicos considerados 
pela ditadura como “comunistas”. 

Vigiar e punir
O ponto culminante da estru-

turação do aparato autoritário e 
coercitivo dentro das universidades 
ocorreu em 1971, com a criação de 
um mecanismo específico para mo-
nitorar, vigiar e, sobretudo, levantar 
informações dentro de cada insti-
tuição de ensino superior. 

Esses órgãos que atuaram no 
interior de dezenas de universi-
dades brasileiras ficaram conheci-
dos como Assessorias Especiais de 

Segurança e Informação (AESIs) e 
municiavam o Serviço Nacional de 
Informações (SNI). Estima-se que, 
em aproximadamente 35 universi-
dades, foram criadas AESIs, além de 
outras 15 ligadas ao MEC. 

A EXCRESCENCIA 

Codigo Disciplinar 
Antes da aprovação do Decreto-

-Lei nº 477, a UFRJ já havia criado 
o Código Disciplinar 135, que visava 
regulamentar a aplicação de san-
ções disciplinares à comunidade da 
universidade.

Para os docentes, estavam pre-
vistas as seguintes sanções: adver-
tência; repreensão; suspensão de 
até 15 dias; afastamento temporá-
rio e, por fim, destituição. 

Para os estudantes, as penas 
previstas eram advertência; repre-
ensão; suspensão até 15 dias; sus-
pensão de 16 a 30 dias; afastamen-
to temporário e exclusão. 

Para os servidores técnico-ad-
ministrativos, era aplicado o regime 
disciplinar instituído pela legislação 
em vigor, com as penalidades de 
repreensão; multa e suspensão até 
30 dias; destituição da função; de-
missão ou dispensa. 

Desde julho de 1968, o ante-
projeto do código disciplinar estava 
sendo discutido em sessões do Con-
selho Universitário, tendo sido apro-
vado em 10 de outubro do mesmo 
ano. Somente em março de 1976, o 
referido código sofreria atualização 
e alteração, sendo, então, incluído 
no Regimento Geral da UFRJ. 

Apesar do código ter sido criado 
em 1968, as aplicações de penas 
aos estudantes passaram a fazer re-
ferência a ele somente a partir de 
junho de 1969, de acordo com os 
boletins da UFRJ. 

FATOS

Invasao da 
Faculdade de Direito
Na noite de 31 de março de 

1964, estudantes e professores fi-
zeram vigília na Faculdade Nacional 
de Direito. Correu a notícia de que 
o prédio seria invadido pelos mili-
tares. A informação era a de que o 
Comando de Caça aos Comunistas 
iria botar fogo e atacar a faculdade, 
o que acabou acontecendo na sede 
da UNE.  O receio confirmou-se com 
um ataque na manhã do dia seguin-
te. O massacre só foi evitado pela 
ação inesperada de uma tropa do 
Exército antigolpista liderada pelo 
então capitão Ivan Proença, poste-
riormente preso pela ditadura.

Massacre da 
Praia Vermelha
Diante das imposições governa-

mentais que feriam a autonomia 
universitária e o endurecimento do 
regime militar, a UNE estabeleceu o 
22 de setembro de 1966 como o Dia 
Nacional da Luta contra a ditadura, 
convocando greve geral e passeata 
no Rio de Janeiro sob o lema "Povo 
organizado derruba ditadura". 

Após o protesto, 600 estudantes 
se abrigaram na então Faculdade 
Nacional de Medicina da Universi-
dade do Brasil, no campus da Praia 
Vermelha, sendo encurralados pela 
Polícia Militar, que, antes do fim das 
negociações da retirada dos mani-
festantes, derrubou os portões da 
faculdade. 

Durante a madrugada do dia 23, 
as forças policiais do regime militar 
espancaram cruelmente os jovens 
estudantes e depredaram as instala-
ções da faculdade. O episódio ficou 
conhecido como Massacre da Praia 
Vermelha.

*Com informações da pesquisa “A UFRJ e a 
sua modernização conservadora durante a di-

tadura civil-militar (1964-1985)”, de Andréa Cris-
tina de Barros Queiroz, historiadora e doutora 

em História Social pela UFRJ. 
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