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Sintufrj lança esta 
semana na UFRJ 
campanha nacional 
da CUT e das demais 
centrais sindicais 
contra a reforma da 
Previdência

Denise Gen� l e Gil Oliveira abor-
daram o impacto de uma eventual 
aprovação da proposta do governo 
para a Previdência para a vida dos 
trabalhadores, em geral, e do servidor, 
em par� cular.

www.sintufrj.org.br

‘Amplo diálogo com a comunidade universitária 
e busca de consenso.’

É só prejuízo!

Com a reforma da 
Previdência do Bolsonaro
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SILÊNCIO ENSURDECEDOR diante da bárbara execução

FORÇA-TAREFA em busca do percentual subtraído 

EDITORIAL

DIREITOS

BOLSONARO: 100 DIAS SEM NADA
governo Bolsonaro 
completou 100 dias 
sob o signo do caos. 

Sob a regência de um presi-
dente que não abandonou o 
ritmo de campanha eleitoral, 
o governo protagonizou cenas 
lamentáveis de disputa ideo-
lógica tosca, subserviência 
completa aos interesses dos 
EUA e completa indigência 
intelectual para enfrentar os 
grandes problemas do país.

São mais de 3 meses de au-
mento do desemprego, aban-
dono da soberania e ataques 
aos direitos dos trabalhadores. 
Nas redes sociais, Bolsonaro, 
seus fi lhos e o “guru” Olavo de 
Carvalho dão o tom das per-
seguições, ataques à liberdade 
de imprensa e propagação de 
fake news. A cor� na de fumaça 
serve, ao mesmo tempo, para 
nutrir a base eleitoral mais mi-
litante e es� mular a paranoia 
“an� comunista” e esconder 
a completa falta de noção do 

que fazer com o país.
Talvez o símbolo mais mar-

cante dos 100 primeiros dias 
seja o pai de família assassinado 
com 80 � ros pelo Exército. Por 
um verdadeiro milagre (e pela 
falta de mira dos a� radores), 
uma família inteira, incluindo 
uma criança pequena, não foi 
ví� ma de uma chacina execu-
tada pelo Estado. O governo, 
propagandista da liberação das 
armas e da licença para matar 
a “bandidagem”, não deu uma 
palavra sobre o ocorrido, mesmo 
após a primeira versão divulgada 
pelo Exército ser desmascarada. 
Poucos dias depois, outro tra-
balhador foi assassinado pela 
polícia dentro de um Uber. Seu 
acompanhante ainda ouviu de 
um dos policiais “vamos em-
bora, matamos o cara errado”. 

O silêncio ensurdecedor 
contrasta com a postura usual 
de um governo acostumado ao 
espalhafato nas redes e a emi� r 
opinião sobre todo e qualquer 

assunto, de ataques ao carnaval 
a retardar por uma semana 
a demissão de um ministro 
desmoralizado apenas para de-

Foto: Internet

Foto: Renan Silva

O

Mil ações na Justiça para recuperar os 26,05%
Nos úl� mos meses, o De-

partamento Jurídico do Sintufrj 
adotou ritmo intenso para uma 
operação específi ca: montar mil 
ações, cada ação representando 
cinco sindicalizados, para tentar 
reverter o corte dos 26,05% 
(Plano Verão). 

O pagamento do percentual 
foi suspenso em dezembro de 
2018. Ele estava nos contra-
cheques dos servidores da UFRJ 
desde 1994.

O prazo para a entrega de 
documentos pelos sindicaliza-
dos para autorizar a ação foi 
encerrado em 21 de fevereiro. 
“Mas agora é que está se ini-
ciando a fase judicial”, explica 
Mauro Pimenta, coordenador 

do Departamento Jurídico do 
sindicato. 

Mauro informa que as ações, 
que atendem ao pleito de 5 mil 
trabalhadores, foram distribuídas 
nas diversas varas federais da ci-
dade. E, agora, inicia-se a fase do 
despacho dos respec� vos juízes.

A advogada Amable Fon-
seca coordena uma equipe de 
quatro estagiários para cuidar 
exclusivamente dos 26,05% 
(Plano Verão), uma espécie de 
força-tarefa. Ela explica que 
as ações encaminhadas pelo 
Sintufrj à Jus� ça têm um pe-
dido de liminar para o retorno 
imediato do pagamento do 
percentual.

Gratuidade de jus� ça e priori-

dade para idosos e para pessoas 
com doenças graves também 
estão solicitadas nas ações. 

Amable informa que até 
agora a Jus� ça solicitou à UFRJ 
informações sobre “pelo menos 
20% das ações”. O trabalho 
da equipe neste momento é 
acompanhar de perto os prazos 
processuais, como pe� ções e 
recursos.

A montagem das ações, com 
o recebimento dos documentos 
dos sindicalizados, durou quase 
dois meses. relata Amable. 

A jornada foi feita por meio 
de atendimentos presenciais na 
sede, na Ilha do Fundão, e nas 
subsedes da Praia Vermelha e do 
HU, ou via internet pelo e-mail 

26.05@sintufrj.org.br. Foram 
cerca de 8 mil e-mails recebidos. 

Ainda de acordo com Amable, 
não é possível se falar em prazos.

safi ar a jornalista que no� ciou 
a queda, passando pela defesa 
criminosa da Ditadura Militar e 
da tortura. A conivência com os 

assassinatos diz muito sobre o 
caráter do governo.

Fus� gado pelo mercado, 
que ensaiou re� rar o apoio ao 
governo, Bolsonaro abraçou a 
agenda dos milionários como 
tábua de salvação. Nos úl� mos 
dias, nomeou um professor 
com fartos serviços prestados 
ao mercado fi nanceiro para o 
MEC, reforçou a necessidade 
de aprovação da reforma 
da Previdência e propôs a 
autonomia do Banco Central, 
tão exigida pelos banqueiros. 
Ainda encontrou tempo para 
anunciar que militares recebe-
rão aumento, mas servidores 
públicos civis con� nuarão com 
os salários congelados. É uma 
tenta� va de ganhar fôlego para 
dedicar-se ao que realmente 
lhe atrai: o desmonte do Estado 
brasileiro, a perseguição aos 
sindicatos, a criminalização 
do pensamento e o aumento 
da repressão. Até agora essa 
agenda só gerou crise e morte.
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O Sintufrj inicia esta sema-
na, nos campi da UFRJ, a 
campanha nacional da 

CUT e das demais centrais sindi-
cais – CTB, Força Sindical, CGTB, 
Intersindical e CSP-Conlutas – 
em defesa da aposentadoria e 
contra a reforma da Previdência 
Social do governo Jair Bolsonaro. 

A campanha consiste na co-
leta de assinaturas no abaixo-
-assinado que será enviado ao 
Congresso Nacional pelas cen-
trais e na distribuição da car-
tilha (que poderá ser acessada 
no site no Sintufrj: www.sintu-
frj.org.br) contendo todas as 
explicações sobre as principais 
mudanças que o governo Bol-
sonaro quer fazer nas regras 
atuais da aposentadoria e 
como elas afetarão a vida de 
cada um de nós.

O Sintufrj montará mesas 
em pontos estratégicos dos 
campi com todo o material 
disponível. Além disso, coor-
denadores da entidade dialo-
garão com os trabalhadores 
e estudantes – nas barracas 
e nas unidades –, pontuando 
quais são as consequências 
terríveis da proposta de Emen-
da à Constituição (PEC 6/2019) 
para toda a população. As 
principais delas é a dificuldade 
ao acesso à aposentadoria e a 
redução do valor do benefício.

“Aposentômetro”
Para auxiliar os trabalha-

dores a comparar como fica-
ria sua aposentadoria com as 
regras atuais e como será se 
as alterações propostas por 
Bolsonaro forem aprovadas 
por deputados e senadores, o 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese) lançou uma 
calculadora fácil e prática, o 
chamado “Aposentômetro”. 

Para acessá-lo, basta entrar 
no site do Sintufrj (www.sin-
tufrj.org.br) e clicar em “Apo-
sentômetro”, ou acessar o link 
http://aposentometro.org.br/.

No Aposentômetro há re-

Em defesa da aposentadoria e 
contra a reforma da Previdência 

gras gerais para os trabalhado-
res da iniciativa privada e tam-
bém para os trabalhadores de 
regimes próprios do serviço 
público e aposentadorias es-
pecíficas, como é o caso dos 
técnicos-administrativos em 
educação e dos professores 
da UFRJ, trabalhadores rurais 
e agricultores familiares.

Passo a passo
Ao acessar a calculadora, 

a trabalhadora ou o trabalha-
dor poderá escolher entre seis 
opções, dependendo de sua 
profissão:
1 - Trabalhador regime geral – 
setor privado, ou seja, contrata-
do com carteira assinada (CLT) 
ou que contribui para o regime 
geral com pagamentos mensais 
ao INSS por meio de carnê.
2 - Professor do ensino básico 
celetista (contrato CLT).
3 - Agricultor familiar.
4 - Trabalhador assalariado rural.
5 - Servidor público.
6 - Professor servidor público.

Em seguida, o trabalhador 
deverá informar o sexo, a data 
de nascimento e quanto tem-
po de contribuição conseguiu 
atingir até o momento. Por 
exemplo, um trabalhador ou 
trabalhadora de 50 anos de 
idade que começou a traba-
lhar cedo, porém só conseguiu 
contribuir com o INSS por 10 
anos, deverá informar no cam-
po ‘tempo de contribuição’ o 
período que contribuiu, ou 
seja, 10 anos.

Com base nessas informa-
ções, a calculadora irá compa-
rar como seria a aposentado-
ria e o valor do benefício com 
as regras atuais e com as alte-
rações propostas por Bolso-
naro. Os cálculos serão feitos 
com base nas regras de apo-
sentadoria por idade, valor 
do benefício integral (100%) 
e com base nas propostas de 
regras de transição da Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC 6/2019).

 (Com o site da CUT) Atenção: Se tiver dificuldade em utilizar o “Aposentômetro”, procure o Sintufrj. 

aposentometro.org.br

ACESSE pelo site do Sintufrj ou vá direto ao link

CARTILHA explicativa BOTTONS produzidos pelo Sintufrj

FORMULÁRIO do abaixo-assinado

Campanha de esclarecimento sobre a reforma da Previdência e coleta de assinaturas para o abaixo-assinado ao Congresso Nacional
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A Chapa 10 – A UFRJ Vai 
Ser Diferente –, de 
Denise Pires, profes-

sora do Instituto de Biofísica, 
e Carlos Frederico Rocha, do 
Instituto de Economia, foi a 
escolhida pela comunidade 
universitária para ocupar a 
futura Reitoria da universida-
de até 2023. Agora, a próxima 
etapa do processo ocorrerá 
no dia 30 de abril – de acor-
do com as normas aprovadas 
pelo Conselho Universitário 
(Consuni), em dezembro (Re-
solução 14/2018).

Nessa data, o Colégio Elei-
toral, que é formado pelos 
colegiados superiores da ins-
tituição (Consuni, Conselho de 
Ensino de Graduação, Conse-
lho de Ensino para Graduados 
e Conselho de Curadores), se 
reunirá para escolher os no-
mes que comporão as listas trí-

Colégio eleitoral se reúne dia 30 

plices para os cargos de reitor 
e vice-reitor a serem enviadas 
ao Ministério da Educação.

Expectativa
A comunidade universitária 

espera que os colegiados respei-
tem a vontade manifestada na 
pesquisa que elegeu a primeira 
reitora mulher em 100 anos de 
história da UFRJ. Só que antes 
os eleitos terão que formalizar o 
pedido de inscrição de sua res-
pectiva chapa na Secretaria dos 
Órgãos Colegiados entre os dias 
24 e 25 de abril, das 9h às 17h, 
e apresentar obrigatoriamente 
sua carta-programa. 

“A elaboração das listas trí-
plices irá atender ao que dispõe 
a legislação em vigor, após es-
crutínio uninominal, por meio 
de voto aberto, obedecendo a 
ordem de votação obtida”, diz 
o texto da Resolução 14/2018.  

Ou seja, tudo deverá ser feito 
dentro dos marcos legais.

Veja como foi em 2015
Naquele ano, o atual reitor, 

Roberto Leher, e a vice, Denise 
Nascimento, foram os vence-
dores da pesquisa em segun-
do turno. A ata da sessão do 
Colégio Eleitoral, reunido em 8 
de maio de 2015 para elabora-
ção das listas tríplices a serem 
enviadas ao MEC, registrou as 
inscrições dos candidatos ao 
cargo de reitor dos professores 
Roberto Leher (eleito), Eduar-
do Serra e Lilia Pougy. E como 
candidatos ao cargo de vice-
-reitor, de Denise Nascimento, 
Maria Malta e Leila Rodrigues 
da Silva. 

Votaram para reitor no Co-
légio Eleitoral 65 conselheiros: 
Leher obteve 60 votos; Lilia 
Pougy, quatro; e Eduardo Ser-

ra, um voto. E nessa ordem foi 
montada a lista tríplice. 

Para vice-reitor votaram 61 
conselheiros: a atual vice-rei-
tora, Denise Nascimento, teve 
55 votos; Maria Malta, três; 
e Leila Rodrigues, três. Nes-
te caso, utilizando o cargo de 

maior nível como desempate, 
a professora Denise ficou em 
primeiro, Leila em segundo e 
Maria Malta em terceiro. 

Roberto Leher foi nomea-
do pelo presidente da Repúbli-
ca no dia 2 de julho e no dia 3 
tomou posse na UFRJ.

CCP conclui relatório 
esta semana

A presidente da Comissão Coordenadora da Pesquisa, 
Cristina Miranda, disse que os integrantes da CCP conclui-
rão o relatório da pesquisa à comunidade universitária no 
início desta semana e o enviará à Secretaria dos Órgãos 
Colegiados. 

“Desta vez enviaremos o relatório para a Secretaria dos 
Órgãos Colegiados e, também desta vez, há data para que 
os candidatos se inscrevam. A lista tríplice vai ser montada a 
partir da inscrição deles”, informou Miranda. 

DEPOIS da maratona da apuração dos votos da comunidade universitária que elegeram Denise Pires e Carlos Frederico, o Colégio Eleitoral referendará o resultado

Foto: Renan Silva
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Em uma semana tumul-
tuada por conta do 
temporal que se abateu 

sobre a Cidade do Rio de Ja-
neiro, obrigando a Reitoria 
a suspender as aulas e parte 
do expediente administrativo 
e acadêmico da universidade 
nos campi afetados pela forte 
chuva, a reitora eleita pela co-
munidade universitária, pro-
fessora do Instituto de Biofísica 
Denise Pires, ainda encontrou 
tempo em sua agenda para 
uma rápida entrevista ao 
Jornal do Sintufrj.  

 Jornal do Sintufrj: A senho-
ra assume o comando da maior 
universidade federal do país 
fazendo história: é a primeira 
mulher a assumir o posto, e 
foi eleita em primeiro turno. 
Portanto, com todos os cacifes 
para promover – após a dispu-
ta eleitoral que sempre deixa 
alguma sequela – a unidade 
entre as forças políticas que 
atuam na instituição, como a 
senhora pretende agir para 
unificar a comunidade univer-
sitária?  

 
Denise Pires: Nossa ges-

tão será caracterizada pelo 
amplo diálogo com toda a 
comunidade universitária e 
a busca de consensos. Nos-
sas possíveis divergências 
são muito menores do que 
as questões que nos unem. 
Seguimos com o nosso com-
promisso programático de-
batido ao longo da campanha 
e reafirmamos a importância 

“Nossa gestão será 
caracterizada pelo amplo 
diálogo com a comunidade 
universitária e a busca 
de consenso”

de estarmos unidos nos próxi-
mos quatro anos em defesa 
de uma UFRJ pública, gratui-
ta, laica, democrática e de 
qualidade.

Jornal do Sintufrj: Qual o 
critério que a senhora preten-
de adotar para montar a sua 
equipe de trabalho?

Denise Pires: A equipe 
será formada por servidores 
com elevada capacidade téc-
nica e que entendam bem as 
questões relacionadas às ati-
vidades-fim da universidade: 
ensino, pesquisa e extensão. 
Não deve haver disputa entre 
as bases deste tripé.

A professora 
Gisele Vianna 
Pires e o técnico-
-administrativo 
Roberto Vieira já 
estão confirmados 
na equipe da 
reitora eleita

Jornal do Sintufrj: A se-
nhora já pode informar alguns 
nomes que farão parte da sua 
equipe de trabalho?

Denise Pires: Alguns no-
mes já estão confirmados, 
como o da professora Gisele 

Vianna Pires na PR-1 (Pró-
-Reitoria de Graduação) e o 
do funcionário Roberto Vieira 
na PR-7 (Pró-Reitoria de Polí-
ticas Estudantis). Os convites 
para as demais pró-reitorias já 
foram feitos e estamos aguar-
dando as definições finais. 
Pretendemos que haja equilí-
brio entre as diferentes áreas 
da UFRJ. Na PR-4 (Pró-Reitoria 
de Pessoal), está praticamente 
confirmada a participação de 
uma funcionária da Divisão de 
Enfermagem do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF).

Jornal do Sintufrj: Quais são 
as suas prioridades em termos 
administrativos e acadêmicos 
ao assumir o cargo de reitora?

Denise Pires: Pretendemos 
elaborar o Plano de Desen-
volvimento Institucional (PDI) 
nos primeiros meses, mapear 
as taxas de retenção e eva-
são dos cursos de graduação, 
institucionalizar os campi de 
Caxias e Macaé, implantar 
a  Comissão Permanente de 
Orçamento e dimensionar o 
quadro de servidores, insti-
tuindo a Comissão Tempo-
rária de Alocação de Vagas 
(Cotav) para servidores téc-
nico-administrativos. Institui-
remos ainda os Conselhos de 
Extensão na PR-5 (Pró-Reito-
ria de Extensão), o de Admi-
nistração e Gestão de Pessoas 
na PR-4 e os núcleos de apoio 
psicopedagógicos. Essas são 
as ações prioritárias.

Foto: Renan Silva
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A

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Especialista orienta os servi 
Gil Oliveira, da PR-4, diz o que muda para os servidores  

ECONOMISTA Denise Gentil

Pré-requisitos para
direito adquirido

Se o Congresso Nacional 
aprovar a PEC 6/2019, terá 
direito adquirido quem 
ingressou no serviço pú-
blico até 31 de dezembro 
de 2003 e contemplou os 
requisitos do artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 
41 (de 2003) e do artigo 3º 
da Emenda Constitucional 
nº 47.

Para atender ao artigo 
6º da EC 41, é preciso ter 
cumprido os seguintes 
requisitos: se for mulher, 
ter 50 anos de idade e 30 
anos de contribuição; se for 
homem, 60 anos de idade e 
35 anos de contribuição. E 
tanto mulher como homem 
têm que ter 20 anos de 
serviço público:  10 anos 
na carreira e cinco no car-
go. “O artigo 6º dá direito 
(cumpridas as condições 
exigidas) à aposentadoria 
integral pelo último salá-
rio”, complementa Gil. 

Segundo o artigo 3º da 
EC 47 (também para quem 
ingressou até 31 de dezem-
bro de 2003), é preciso ter 
25 anos de serviço público, 
15 anos na carreira e cinco 
no cargo. Mas, quanto 
à idade, quanto maior o 
tempo de contribuição (a 
exigência é de 30 anos para 
mulher e 35 para homem), 
menor a exigência sobre a 
idade. 

Se a pessoa que ingres-
sou até 31 de dezembro de 
2003 não cumprir algum 
dos pré-requisitos, não terá 
direito à paridade nem à 
integralidade. “Porque não 
pode faltar nenhum item 
para atender ao artigo”, diz 
Gil. Caso contrário, a pes-
soa entrará no cálculo da 
média aritmética simples 

dos 80% maiores salários 
de contribuição.  

A partir de 
janeiro de 2004

O servidor que ingres-
sou após janeiro de 2004 
também entra no cálculo da 
média aritmética simples 
dos 80% maiores salários 
de contribuição. E mesmo 
se tiver ingressado antes de 

31 de dezembro de 2003 e 
não teve outro emprego e 
só tem, por exemplo, 19 ou 
20 anos de serviço, também 
não atenderá às exigências 
do artigo 6º da EC 41. Logo, 
cai na regra da média, e não 
terá direito à integralidade.

“Como ele vai estar 
numa transição, não tem 
direito adquirido”. Segundo 
Gil, se passar a reforma, o 

servidor vai ter que contar 
todo o tempo contributivo 
(para o cálculo da média e 
não apenas dos 80% maio-
res salários de contribui-
ção) e receberá 60% (desta 
média) mais 2% a cada ano 
que exceder os 20 anos de 
contribuição. Além disso, o 
limite de idade passa a ser 
62 anos de idade para mu-
lheres e 65 para homens.

Gil Oliveira dedicou 

parte de seus 31 

anos de Pró-Reitoria 

de Pessoal  à Divisão 

de Legislação (onde 

foi diretora e que 

inclui o Setor de 

Aposentados), 

experiência esta que 

a tornou expert em 

aposentadoria dos 

servidores da UFRJ. 

Por conta disso, a 

atual assessora da 

PR-4 foi indicada 

como uma das 

palestrantes no 

debate, junto com a 

economista Denise 

Gentil, para explicar 

aos trabalhadores 

da universidade qual 

seria o impacto para 

eles caso a reforma 

da Previdência do 

governo Bolsonaro 

seja aprovada pelo 

Congresso. Veja a 

seguir as explicações 

de Gil (confira 

também no site 

do Sintufrj o vídeo 

gravado com ela).  

'Um confisco gra 
especia l ista  em 
macroeconomia e 
previdência social, 

a professora do Ins  tuto de 
Economia da UFRJ Denise 
Gen  l, defi niu a PEC 6/2019 
do governo Bolsonaro como 
“um ataque violento à po-
pulação mais pobre e aos 
servidores públicos”. 

Ela citou como exem-
plo a redução do valor do 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) de um 
salário mínimo para R$ 
400 – atende a um público 
mais vulnerável: idosos em 
situação de risco – e, no 
caso do servidor público, 
a pensão por morte, que 
passa de 45% do valor da 
aposentadoria para 35% 
para seus dependentes. 

Aposentadoria 
vira mercadoria  

Segundo a professora, 
a reforma é “um confisco 
grandioso do salário do ser-
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dores sobre a aposentadoria 
 se a reforma da Previdência de Bolsonaro for aprovada 

ASSESSORA da PR-4, Gil Oliveira

Fotos: Renan Silva

Depois de 2013
Quem ingressou na 

UFRJ depois de 2013 só se 
aposentará com o teto do 
Regime Geral da Previdên-
cia Social e fica opcional 
seu ingresso na Funpresp 
(Fundação de Previdência 
Complementar do Servi-
dor Público Federal). Se 
não optar pela Funpresp, 
mesmo que o seu salário 

seja de R$ 12 mil na ati-
vidade, vai se aposentar 
com o teto do INSS, isto 
é, R$ 5.839.

Outros prejuízos 
“O abono-permanên-

cia,  por exemplo,  que 
normalmente se obtém 
quando se adquire o direi-
to à aposentadoria, com 
a reforma o servidor será 

avaliado, haverá avaliação 
de desempenho; se o car-
go é extinto, dependerá de 
decisões administrativas. 
E o valor vai depender 
dessa avaliação”, explica 
Gil. No caso da pensão 
por morte, com a reforma 
ela será reduzida em 50% 
da média do salário do 
servidor, mais 10% para 
cada dependente. 

Alerta 
Gil orienta os servido-

res a manter em ordem 
sua vida funcional. “Se 
já tem direito adquirido, 
normalmente ele já solici-
tou o abono. Já os demais 
devem ir ao INSS pegar as 
averbações e entregá-las à 
PR-4; verificar se a licença-
-prêmio já está calculada e 
se a vida funcional está em 

ordem. Não deixem para 
fazer isso depois, porque o 
governo não vai aguardar. 
Mas o mais importante: não 
deixem essa reforma pas-
sar. Todos serão prejudica-
dos. A reforma desvincula 
(aspectos) da Constituição 
para serem tratados em 
lei complementar, o que, a 
qualquer momento, pode 
mudar”, alerta Gil. 

 ndioso do salário do servidor'
vidor, e não tem ninguém 
livre da degradação de 
sua renda: trabalhar mais, 
pagar mais para receber 
menos é o grande mote 
desta reforma”. Denise 
diz que é uma falácia do 
governo responsabilizar 
a Previdência pelo tal do 
“nó fiscal”. “Na verdade”, 
afirma, “o nó fiscal está no 
pagamento dos juros da 
dívida pública, em torno 
de R$ 400 bilhões ao ano. 
Dinheiro esse que vai para 
uma casta de pessoas – cer-
ca de 0,1% da população –, 
que vive do rentismo e da 
especulação financeira”. 

A reforma atende ao 
mercado financeiro, que 
deseja a implantação do 
regime de capitalização no 
Brasil e, principalmente, 
se apropriar da Funpresp 
(Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor 
Público), explica a espe-
cialista. “Isso é um perigo, 

a aposentadoria vira uma 
mercadoria sujeita a os-
cilações da especulação”, 
alerta.  

O mais grave, diz ela, é 
que tudo vai ser regido por 
lei complementar; portan-
to, pode ser modifi cado a 
qualquer momento. Isso 
inclui regras como base de 
cálculo, valor do bene  cio, 
tempo de serviço, alíquotas, 
idade. Enfi m, tudo o que não 
está fi rmado dentro da PEC 
6/2019.

Isso a seu ver cria uma 
insegurança jurídica grande. 
“O governo pode avançar 
sobre o direito de servidores 
a qualquer momento. Com a 
descons  tucionalização, es-
taremos dando um cheque 
em branco para o governo 
implantar as medidas que 
quiser, porque a PEC 6/2019 
re  ra uma série de regras 
das garan  as da Cons  tui-
ção (que só pode ser alte-
rada por 3/5 do Congresso 

em dois turnos) e as joga 
para leis complementares, 
que podem ser aprovadas 
por maioria simples (257 
deputados e 41 senadores) 
no Congresso.

Aposentados no bolo
Mesmo os que já estão 

aposentados, os que têm 
direito adquirido, não estão 
imunes aos prejuízos que a 
reforma de Bolsonaro vai 
trazer, atingindo servidores 
ativos e inativos. “Ninguém 
descanse em paz achando 
que a sua luta já acabou”, 
avisa Denise. 

Segundo a professora, 
o governo vai economizar 
“na boca do caixa”, com-
primindo as aposentadorias 
através do aumento das 
alíquotas de contribuição 
ordinárias e ainda criando 
alíquotas extraordinárias. 
“(Será) Um confisco no 
salário desse servidor”, 
resume.
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O auditório do Centro Cul-
tural Horácio Macedo 
(ex-Roxinho) reuniu na 

noite de 8 de abril mais de 200 
jovens para a aula inaugural do 
Curso Pré-Vestibular Samora 
Machel – um projeto de exten-
são universitária e de inclusão 
social da UFRJ em parceria com o 
Sintufrj. Parte das vagas ofereci-
das são reservadas aos técnicos-
-administrativos em educação e 
seus dependentes. 

As aulas são ministradas em 
salas do Centro de Ciências Ma-
temáticas e da Natureza (CCMN), 
e os professores são alunos da 
graduação e pós-graduação da 
UFRJ. A prioridade das vagas é 
para jovens e adultos das esco-
las públicas que concluíram ou 
estão no terceiro ano do ensino 
médio, moradores do entorno 
da Ilha do Fundão e famílias nu-
merosas ou com necessidades 
especiais.

Realização de um sonho
A realidade dos alunos do 

Samora Machel é de dificul-
dades em todos os níveis, e 
almejar entrar numa universi-
dade é um sonho que os ajuda 
a enfrentar a maratona diária 
de trabalhar de dia e estudar 
à noite. A intenção do curso é 
prepará-los para acesso à UFRJ 
ou a outra instituição de ensino 
superior pública e de qualidade. 

“Temos em média 20% de 
alunos que entram na universi-
dade, um resultado excelente 
se comparado a outros pré-
-vestibulares comunitários que 
não aprovam mais de 10%”, 
contabilizou a coordenadora 

Um projeto de extensão que concretiza sonhos 
SAMORA MACHEL

do curso Marta Medeiros. Le-
vantamento feito de 2004 até 
agora revela que 68 alunos fo-
ram aprovados para a UFRJ.  

“Estudar não é fácil. Apren-
der é muito duro. A palavra 
é não desistir. Temos sonhos 
e não vamos desistir de so-
nhar. O caminho tem pedras, 
e ultrapassá-las dói. Estare-
mos juntos, nós e os 40 pro-
fessores, para que vocês não 
desistam”, disse, emocionada, 
a professora Marta Medeiros, 
coordenadora do Samora Ma-
chel. Ela destacou a contribui-
ção do Sintufrj para garantir a 
continuidade do curso.

“O sonho de todos é entrar 
para a universidade, e esse pro-
jeto é resultado de um esforço 
conjunto”, complementou a 
decana do CCMN, Cássia Turci.

Universidade 
para o Trabalhador   
O projeto é de responsa-

bilidade da Pró-Reitoria de Ex-
tensão, da Decania do CCMN, 
do Instituto de Química e da 
Prefeitura Universitária. Des-
de 2013 o Sintufrj tem sido 
um forte aliado para garantir a 
continuidade do curso. 

“Temos como uma de 
nossas propostas de gestão 
a solidariedade de classe, e 
colaborar com o projeto de 
inclusão social do Samora 
Machel vai nesse sentido. Na 
atual conjuntura, que não está 
fácil para a educação e, princi-
palmente, para a universidade 
pública, temos que valorizar 
uma iniciativa como essa, que 
abre caminhos para o ensino 

superior público e de qualida-
de a jovens da periferia, aos 
trabalhadores e seus depen-
dentes. O Samora Machel é 
uma iniciativa que está inclusa 
no Projeto Universidade para 
o Trabalhador do Sintufrj, da 
categoria técnico-administra-
tiva”, afirmou a coordenadora 
de Educação, Cultura e Forma-
ção Sindical do Sintufrj, Joana 
de Angelis.

Campanha do Sintufrj
A coordenadora sindical 

aproveitou a oportunidade para 
dar informações sobre a cam-
panha do Sintufrj em defesa 
da aposentadoria e contra a 
reforma da Previdência Social 
de Bolsonaro. Ela passou aos 
presentes o abaixo-assinado 
das centrais sindicais que será 
enviado ao Congresso Nacio-
nal e distribuiu os materiais 
que fazem parte do movimen-
to nacional: a cartilha, os bot-
tons e as camisetas. 

Homenagem
Uma justa homenagem foi 

feita ao idealizador do projeto 
Samora Machel, o professor 
João Massena, do Instituto de 
Química. Durante 14 anos ele 
coordenou o curso (saiu em 
2016), que começou com 50 
participantes, chegou a ter 
360 e este ano matriculou 
260 alunos. 

 “Não dava para imaginar 
que a UFRJ, uma das maio-
res universidades públicas do 
Brasil, tivesse uma região de 
enorme fragilidade social em 
seu entorno e com muita gen-

te sem ensino superior”, jus-
tificou o professor Massena 
sua iniciativa em criar o pro-
jeto. Ao dirigir-se aos alunos, 
recomendou com carinho: 
“Então vocês têm agora a 
oportunidade de estudar, ter 
uma profissão e, no futuro, 
uma vida em boas condições”. 

Lula livre!
No momento em que 

encerrava sua participação, 

Massena recebeu uma li-
gação de Curitiba (PR): “Oi, 
companheiro, estamos na 
aula inaugural do Curso Sa-
mora Machel. Sim, o proje-
to continua. Obrigado, Lula, 
pela sua política de educa-
ção de ampliação do aces-
so à universidade pública. 
A luta continua!” A plateia 
respondeu à brincadeira do 
professor com um uníssono e 
vibrante Lula Livre! 

Fotos: Redação

MAIS de 200 jovens da periferia na busca de uma oportunidade de ingresso na universidade

EQUIPE de professores: 40 alunos da UFRJ

PAULA Fortini (prof. Samora), Joana de Angelis, Marta Medeiros e Cássia Turci 

HOMENAGEADO: João Massena, idealizador do projeto
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