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Acima, técnicos-admi-
nistrativos marcham nos 
corredores do CT após a 
assembleia que consa-
grou a adesão ao 15 de 
Maio. Ao lado, a massa 
de estudantes no pilotis 
da Reitoria da UFRJ

GREVE NACIONAL 
DA EDUCAÇÃO

A resposta nas ruas contra o ataque de Bolsona-
ro à Educação e a destruição da aposentadoria 
começa a surgir. É fundamental construirmos a 
unidade rumo à GREVE GERAL. Este 15 de Maio 
quer ser um marco de luta contra o governo 
que pretende saquear direitos e mergulhar o 
Brasil nas sombras da opressão.
Páginas 3, 4 e 5

Foto: Renan Silva
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MASSA DE ESTUDANTES no pilotis da Reitoria, na assembleia que decidiu adesão à greve

A

EDITORIAL

O caldeirão ferveu! 

Jurídico esclarece extinção de conselhos 

s mobilizações ex-
plodiram contra 
os cortes na edu-

cação promovidos pelo 
governo Bolsonaro. Escolas 
e universidades puseram-
-se em agitação. Passea-
tas, debates, assembleias 
lotadas deram o tom da 
reação. Nas ruas e redes, 
é amplamente majoritário 
o sen� mento de repulsa 
pela polí� ca de destruição 
da educação pública.

Acuado, Bolsonaro re-
solveu convidar o ministro 
da Educação, Abraham 
Weintraub, para par� cipar 
da sua “live” semanal no 
Facebook. A emenda saiu 
pior do que o soneto: em 
um diálogo paté� co, re-
cheado de piadas idiotas, 
o ministro tentou explicar 
os cortes usando prosaicos 
chocolates.

No vídeo, Bolsonaro 
e seu ministro falham 
miseravelmente. Na farsa 
do chocola� nho, viralizou 

na internet o erro primário 
de Weintraub: ilustrou o 
corte de 30% re� rando 3 
bombons (e meio) de uma 
pilha de 100. Ninguém na 

mesa, presidente incluso, 
notou a gafe.

O escárnio da cena ilus-
tra bem o descaso com que 
Bolsonaro trata a educação 

pública. Estamos vivendo o 
mais forte, amplo e siste-
má� co ataque aos direitos 
do povo desde a ditadura 
militar: da educação à apo-

sentadoria, da saúde aos 
direitos humanos, da ali-
mentação ao patrimônio 
nacional, tudo está na mira 
da “arminha” de Bolsonaro. 

É preciso dar um basta: 
ou derrotamos este governo, 
ou ele destruirá qualquer 
perspec� va de jus� ça social, 
democracia e soberania por 
décadas. E só os trabalhado-
res e trabalhadoras organiza-
dos possuem força sufi ciente 
para enfrentar Bolsonaro e 
sua trupe.

A resposta está na mo-
bilização social. No próximo 
dia 15 de maio, a educação 
brasileira vai parar! Não 
aceitaremos que este go-
verno delinquente destrua 
nossas vidas. Vamos ocupar 
as ruas e praças em todo o 
país em defesa da educação 
pública e da aposentadoria, 
e seguir em estado de mobi-
lização permanente rumo à 
greve geral de 14 de junho!

Direção sindical
Gestão Ressignifi car

Com o obje� vo de escla-
recer dúvidas da categoria 
a respeito de dois decre-
tos presidenciais: um que 
acaba com os conselhos 
profissionais (Decreto nº 
9.745/2019) e outro que 
ex� ngue  órgãos colegiados 
(Decreto nº 9.759/2019), o 
Departamento Jurídico do 
Sintufrj elaborou, a pedido 
da direção sindical, um pare-
cer sobre o alcance deles na 
vida dos servidores da UFRJ. 

De acordo com a conclu-
são da advogada Mara Mar-
ques, o Decreto nº 9.745, 
de 8 de abril de 2019, que 
extinguiria a obrigatorie-
dade de inscrição nos con-
selhos profissionais (OAB, 
Crea, CRM, CRM, CRF, entre 
outros), não faz qualquer 
referência a quaisquer 
conselhos, e nem poderia. 

“Porque os conselhos 
regulamentadores e fiscali-
zadores das profissões são 

criados por lei federal, cuja 
iniciativa cabe ao presiden-
te da República e somente 
por lei poderão ser extintos, 
nos termos da Constituição 
Federal de 1988 (artigo 5º, 
inciso XIII; artigo 22, inciso 
XVI; e artigo 61, parágrafo 
1º, inciso III, “e”)”, concluiu 
Mara. 

Decreto nº 9.759, de 
11 de abril de 2019 – Este 
decreto, segundo parecer 
da advogada, “extingue 

os órgãos consultivos e 
deliberativos que buscam 
democratizar o debate so-
bre a formulação e controle 
de políticas públicas. E, 
em relação às instituições 
federais de ensino, existe 
disposição específica no 
inciso I do parágrafo único 
do artigo 5º do Decreto nº 
9.759/2019, que exclui os 
colegiados previstos em 
estatutos ou regimento 
interno dessas instituições, 

o que afasta o alcance do 
decreto aos colegiados 
das universidades”. 

Portanto, o parecer 
jurídico conclui que nem 
o Decreto nº 9.745/2019 
nem o Decreto nº 9.759/
2019 extinguem os con-
selhos profissionais ou 
os órgãos colegiados su-
periores das instituições 
federais de ensino pre-
vistos em seus estatutos 
e regimentos. 

Foto: Leonardo Guimarães / UNE
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Por aclamação, categoria 
adere ao 15 de Maio
Assembleia refletiu clima de resistência no país e teve 
o tom da convergência para o confronto com o governo

Em clima de indignação 
contra o corte da verba 
destinada às institui-

ções federais de ensino – a 
UFRJ perde R$ 114 milhões 
do seu já minguado orça-
mento –, a assembleia geral 
dos técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ apro-
vou, por aclamação, adesão 
à greve nacional da Educação 
em 15 de maio. A decisão foi 
celebrada pelos trabalhado-
res no auditório do Centro 
de Tecnologia (CT) na quinta-
-feira, 9, com o hino do movi-
mento cantado numa só voz 
“Povo unido é povo forte”. 

Para mostrar que o mo-
vimento é para valer, após a 
assembleia os trabalhadores 
saíram em passeata pelos 
corredores do CT entoando 
a palavra de ordem do mo-
mento: “Não vai ter corte! 
Vai ter luta!” e chamando 
servidores e estudantes a 

aderirem à mobilização con-
tra o corte de verbas na UFRJ, 
à greve nacional da Educação 
e à greve geral no dia 14 de 
junho contra a reforma da 
Previdência Social.  

Todo mundo junto
Todos os presentes à 

assembleia compõem a 
comissão de mobilização 
encarregada das atividades 
contidas no calendário de 
eventos proposto pela di-
reção sindical e aprovado 
pela assembleia da cate-
goria, e que começou a ser 
posto em prática na sexta-
-feira, 10, e prosseguirá até 
15 de maio.  

No dia da greve nacional 
da Educação, quarta-feira, 
15, pela manhã, a catego-
ria realiza manifestação em 
frente ao Hospital Universi-
tário Clementino Fraga Fi-
lho (HUCFF) e, à tarde, con-

centração no Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais 
(IFCS) para a passeata na 
Avenida Presidente Vargas, 
no Centro do Rio.

É luta!
 “Motivos não nos fal-

tam para irmos para as ruas 
e não sairmos. A situação é 
muito grave. O governo Bol-
sonaro colocou a educação 
pública como a sua grande 
inimiga”, disse a coordena-
dora de Educação, Cultura e 
Formação Sindical do Sintu-
frj Joana de Angelis. 

“A UFRJ tem que dar 
uma resposta no dia 15 de 
maio à altura do seu tama-
nho”, conclamou a coor-
denadora-geral do Sintufrj 
Gerly Miceli. “Se não de-
fendermos a nossa univer-
sidade, em julho ela para, 
e o último que sair apagará 
a luz!”, complementou a 

Segunda, 13/5: 
9h – Concentração na 
entrada do HUCFF.
13h – Concentração na 
entrada do CCS.

Terça, 14/5: 
Mobilização redobrada!
9h – Concentração na 
entrada do CCMN.
9h – Concentração na 
entrada da Escola de En-
fermagem Anna Nery.
13h – Concentração na 
subsede do Sintufrj na 
Praia Vermelha. 
13h – Concentração na 
entrada da Faculdade Na-
cional de Direito (FND).

Quarta, 15/5: 
Dia da greve nacional 
da Educação!
9h – Concentração na 
entrada do HUCFF: A 
UFRJ vai parar!
14h – Concentração no 
IFCS: aula pública e mo-
bilização para a passea-
ta unificada.
16h – Saída para a Can-
delária (concentração 
do ato unificado).
17h – Todos em cami-
nhada pela Avenida Pre-
sidente Vargas! 

“A greve da educação é a 
sinalização para o povo 
que vai estar começando 
uma grande reação no 
país”

Neuza Luzia
Coordenadora do Sintufrj

dirigente.
“Estamos vivendo uma 

guerra total, muito além do 
que uma guerra simples de 
classe. O que está em jogo 
é o futuro da Nação e das 
novas gerações, da nossa 
vida e da nossa família. A 
vida real está nos impondo 
uma unidade real contra o 
governo Bolsonaro, e a edu-
cação está dando a linha de 
luta. Por isso, é fundamen-
tal construirmos essa uni-
dade para a greve geral. A 
greve da educação é a sina-
lização para o povo que vai 
estar começando uma gran-
de reação no país”, alertou 
a coordenadora-geral do 
Sintufrj Neuza Luzia.

“O momento é de ação”, 
acrescentou Esteban Cres-
cente, do Departamento de 
Meteorologia do Centro de 
Ciências Matemáticas e da 
Natureza (CCMN). 

Calendário de 
mobilização

APÓS a assembleia, os trabalhadores saíram em passeata pelos corredores do CT convocando a comunidade para a luta    

Foto: Renan Silva
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A semana da greve na-
cional da Educação já 
começa com luta. Na 

segunda-feira, 13, serão rea-
lizados atos e manifestações 
em todo o país contra a Medi-
da Provisória (MP) 873/2019, 
de 1º de março, que proíbe o 
desconto da contribuição sin-
dical na folha de pagamento e 
desobriga o governo federal a 
realizar o desconto da mensa-
lidade sindical nos contrache-
ques dos servidores. A data 
faz parte da agenda de mo-
bilizações da Fasubra contra 
o desmonte do movimento 
sindical.

A MP 873 determina que 
a contribuição sindical seja 
paga através de boleto bancá-
rio encaminhado à residência 
do trabalhador ou à sede da 
empresa, e também que a 
contribuição seja paga ape-
nas pelos trabalhadores que 
tiverem expressado seu con-
sentimento individualmente. 
Os sindicatos entraram com 
ações na Justiça para garantir 
o direito ao desconto nos con-
tracheques dos seus sindicali-
zados. O Sintufrj foi o primeiro 
a obter liminar.

Constituição garante 
direito sindical

A MP 873 contraria a 
Constituição Federal no 
seu artigo 8º, que prevê a 
consignação em folha para 
viabilizar o financiamento 
sindical. Além das ações das 
entidades de classe, trami-
tam no Supremo Tribunal 
Federal (STF) ações de in-
constitucionalidade à MP. 
Por isso, a mobilização mas-
siva dos trabalhadores com 
pressão nas ruas e aos par-
lamentares é fundamental.

O objetivo do governo 
Bolsonaro com essa medida 
provisória é reduzir o poder 
de organização da classe tra-
balhadora, dificultando a re-
sistência dos trabalhadores à 
reforma da Previdência Social 
em curso e a outros ataques 
a seus direitos. Atualmente a 
MP encontra-se no Senado 
Federal e, no dia 8 de maio, 
foi instalada a comissão mista 
que irá analisá-la, cujo prazo 
para o debate é de 120 dias. 

13 de maio: dia de luta contra a MP 873

O Sintufrj foi a primei-
ra entidade sindical a ob-
ter liminar na Justiça con-
tra a MP. Isso ocorreu no 
mês de março. O assessor 
jurídico do Sindicato, Rudi 
Cassel, informa que en-
quanto vigorar a decisão 
judicial não cabe o corte 

No início de maio, o 
governo federal excluiu 
o desconto em folha 
da mensalidade da As-
sociação dos Docentes 
da Universidade Fede-
ral Fluminense (Aduff), 
descumprindo a liminar 
obtida na Justiça que 
garante o desconto e o 
repasse dos recursos à 

Aduff ficou sem arrecadação
entidade. Até o fechamen-
to desta edição a Aduff 
ainda não havia revertido 
a situação. 

Segundo a direção da 
Aduff, o Serpro (órgão res-
ponsável por processar as 
folhas de pagamento do 
setor público federal) in-
formou apenas que exe-
cutou as orientações do 

Ministério da Economia. O 
corte foi confirmado pelo 
ministério, que não expli-
cou à entidade como o cor-
te foi efetuado com a limi-
nar valendo. 

“Até agora estamos sem 
qualquer explicação. Esta-
mos nos virando com um 
fundo de reserva e fazen-
do uma enorme campanha 

para que o sindicalizado 
faça o depósito de sua 
mensalidade na conta da 
Aduff. É surreal. E como 
nesse governo a Cons-
tituição não é respeita-
da, decisão judicial não 
é cumprida. Trata-se de 
perseguição política”, dis-
se a presidente da enti-
dade, Marina Tedesco.  

Liminar do Sintufrj está valendo  
do desconto nos contrache-
ques dos sindicalizados pelo 
governo. Ele explicou que, 
inclusive, na ação houve o 
cuidado de instar o Serpro 
sobre a decisão judicial. 

Como nesse governo 
tudo é possível, o advogado 
está atento para agir dian-

te de qualquer imprevisto. 
Ele calcula que pode levar 
até um ano para a análise 
do mérito da ação, mas o 
processo está correndo e 
os trâmites sendo cumpri-
dos. “A UFRJ terá que se 
manifestar através da Advo-
cacia Geral da União, que é 

quem responde pela ins-
tituição. E, depois disso, o 
Sintufrj é provocado a se 
manifestar. Isso deve le-
var em torno de um ano. 
Nesse tempo, fica valen-
do a liminar dada pelo 
juiz que antecipa a eficá-
cia da decisão”, resumiu. 

GOVERNO Bolsonaro quer impedir a organização dos trabalhadores, falindo as entidades sindicais 

Foto: Renan Silva

ORGANIZAÇÃO DA LUTA
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O Brasil 
se agita

Manifestações políticas em 
algumas cidades brasileiras 
revelam que uma etapa de 
mobilização nas ruas começa 
a se desenhar contra a orgia 
autoritária do governo 
Bolsonaro

H

NA BAHIA. Estudantes da UFBA protestam contra os cortes

NITERÓI. Estudantes da UFF e de outras escolas nas ruas FUTURO AMEAÇADO. Comovente protesto da juventude diante de um presidente tosco

Fotos: Internet

á tempos, Niterói 
não via manifesta-
ção de igual fôlego. 

Pelas principais ruas da cida-
de, cerca de 10 mil pessoas 
transformaram a paisagem 
no fi nal da tarde e início da 
noite da quarta-feira 8. 

O protesto foi puxado 
por estudantes da Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF), ví� ma, com toda a 
rede federal de ensino, do 
insano ataque do governo 
Bolsonaro. Mas a mul� dão 

atraiu alunos de outras uni-
versidades e estudantes do 
ensino médio e envolveu a 
solidariedade da população 
na Estação das Barcas. 

A UFF foi a� ngida pelo 
corte de 30% determinado 
pelo MEC a universidades e 
ins� tutos federais de ensino.

Na segunda-feira, 6 de 
maio, a insurgência foi pro-
tagonizada por alunos, pais 
e professores de colégios fe-
derais do Rio, com destaque 
para o Pedro II. O protesto 

contra o corte de verbas 
nas ins� tuições federais em 
frente ao Colégio Militar do 
Rio de Janeiro, na Tijuca, 
Zona Norte, foi feito na mes-
ma hora em que Bolsonaro 
par� cipava de solenidade 
pelos 130 anos do Colégio 
Militar. 

Em Minas e na Bahia, a 
comunidade universitária 
organizou suas manifes-
tações contra a tentativa 
de destruição das univer-
sidades públicas. No caso 

da UFBA, o corte alcança 
R$ 37 milhões. O protesto 
parou parte de Salvador na 
segunda-feira 6.

A polícia mata
O Rio assistiu, ainda, 

a outro � po de protesto, 
contra o assassinato de um 
trabalhador na Rocinha. A 
polícia fl uminense con� nua 
matando pretos e jovens 
na periferia. Esta polí� ca de 
extermínio apoiada pelo go-
vernador e que envergonha 

qualquer padrão civilizatório 
é insustentável. O protesto 
organizado por moradores 
da comunidade fechou o 
trânsito nos dois sen� dos. 
Eles denunciaram uma ação 
da Polícia Militar  que deixou 
dois feridos e um morto. 
O morador assassinado foi 
iden� fi cado como Josileno 
Soares da Silva, de 27 anos, 
trabalhava como mototaxis-
ta e, segundo parentes, não 
� nha envolvimento com o 
crime organizado.
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O bloqueio dos re-
cursos de custeio 
e capital e o corte 

de bolsas do Capes para a 
pós-graduação foram os as-
suntos discutidos na sessão 
do Conselho Universitário 
(Consuni) na quinta-feira, 9.

Os conselheiros aprova-
ram moção na qual mani-
festam “forte indignação e 
total oposição” às medidas 
anunciadas pelo governo 
de Jair Bolsonaro. O blo-
queio orçamentário agra-
va o contingenciamento 
já existente, diz a nota do 
Consuni.

A moção aponta tam-
bém preocupação com a 
tentativa de cerceamento 
do pensamento através da 
aniquilação dos cursos de 
filosofia e ciências sociais 
nas universidades públicas: 

“A pluralidade de ideias, 
que caracteriza a universi-
dade, é condição necessária 
para a construção de uma 
sociedade democrática, ilus-
trada e produtiva. As Ciên-
cias Humanas e as Ciências 
Sociais nos ensinam a pen-
sar”, diz o documento do 
colegiado máximo da UFRJ.

Segundo a moção do 
Conselho Universitário, “os 
bloqueios inviabilizam o fu-
turo da UFRJ: impossibilita 
o uso de R$ 107.122.848 
de custeio; R$ 6.900.861 
de investimentos; retira R$ 
11.896.500 da recuperação 
do Museu Nacional, recurso 
da emenda aprovada pela 
Bancada Federal, inclusive 

‘Forte indignação’ no Consuni
Sob ameaça de 
fechar as portas 
no fim de maio em 
consequência do 
bloqueio orçamen-
tário, o colegiado 
conclama a comuni-
dade universitária 
e a sociedade a se 
mobilizarem 

emendas individuais, tota-
lizando um bloqueio de R$ 
128,7 milhões”, informa o 
texto da moção, culminan-
do com um aviso: “O Con-
selho Universitário alerta 
que a reversão do bloqueio 
deve ser imediata. A inter-
rupção de atividades aca-
dêmicas provoca prejuízos 
que alcançam toda a socie-
dade”.

Chamada à mobilização
O Consuni conclui o 

documento conclamando 
a comunidade universi-
tária e toda a sociedade 
brasileira a manter a mo-

bilização cidadã em prol 
das universidades e ins-
titutos das áreas de ciên-
cia, tecnologia, inovação 
e cultura, e reafirmando 
a confiança de que o Mi-
nistério da Educação irá 
trabalhar para retomar 
os termos da Lei Orça-
mentária Anual aprovada 
pelo Congresso Nacional 
e ainda corrigir as distor-
ções nela contidas.

O decano do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), Luiz 
Eurico Nasciutti, leu a moção 
aprovada pelo Conselho de 
Centro de repúdio aos cortes 
nos recursos para a Educação 

e aos ataques à produção de 
conhecimento, “resultando 
em prejuízos irreparáveis 
para gerações futuras”. 

Maio é o limite 
O pró-reitor de Plane-

jamento, Desenvolvimento 
e Finanças (PR-3), Rober-
to Gambine, e o superin-
tendente George Pereira 
apresentaram os reflexos 
do corte de 41% do orça-
mento nas contas a pagar. 
“Com relação ao funciona-
mento da universidade, a 
gente consegue chegar até 
maio”, informou Gambine.  

As planilhas com o im-

pacto do bloqueio serão 
disponibilizadas aos con-
selheiros de Centros e 
Congregações no portal da 
PR-3 (e no site do Sintufrj). 
“Se não houver uma mu-
dança da posição do gover-
no, vamos ter que discutir 
institucionalmente (o que 
fazer). Não há mais muito 
de onde tirar. Chegamos 
ao limite nos contratos de 
vigilância, de limpeza, de 
funcionamento. Qualquer 
ajuste mais rigoroso com-
prometerá serviços que 
garantem o funcionamen-
to da UFRJ”, alertou o pró-
-reitor.  

Foto: Renan Silva

SESSÃO do Consuni aprova moção de repúdio ao bloqueio do orçamento das Ifes, em particular da UFRJ

UFRJ 
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O pró-reitor de Plane-
jamento, Desenvol-
vimento e Finanças, 

Roberto Gambine, fez um 
balanço de como o bloqueio 
de 30% dos recursos para a 
Educação afetará a UFRJ. 

“Pela primeira vez temos 
os recursos efetivamente blo-

ENTREVISTAS

UFRJ sob ameaça de paralisia 
Recursos garantem pagamento de despesas somente de abril a maio  

queados pelo Ministério da 
Educação. Inclusive há uma 
conta especialmente aberta 
no sistema na qual os recur-
sos estão separados do orça-
mento da UFRJ, o que pode, 
a curto prazo, causar enorme 
prejuízo e total possibilidade 
de paralisação das atividades 

NOVO alojamento estudantil ficou no esqueleto por falta de verba

“O bloqueio efetivado 
pelo Ministério da Educação 
com o Ministério da Econo-
mia foi recebido com muita 
indignação e preocupação 
por parte dos reitores, par-
ticularmente porque o blo-
queio se soma a reduções e 
cortes orçamentários muito 
acentuados desde 2014”, 
disse Roberto Leher. 

No dia 8 de maio ele 
participou da reunião da 
Comissão de Orçamento 
da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições 

‘Não há o que cortar mais’, diz Leher
Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes) e também da 
reunião com a Frente Parla-
mentar em Defesa das Uni-
versidades Públicas.  

Na realidade, segundo 
Leher, o orçamento de 2019 já 
é 35% menor que o de 2014. 
“Isso significa que o bloqueio 
se dá sob um orçamento que 
já não cobre as despesas de 
manutenção básica da UFRJ. 
Se nós perdemos R$ 128 mi-
lhões, obviamente a univer-
sidade não terá condições de 
funcionar, inclusive a curto 

prazo”, afirmou o reitor. “O 
bloqueio se dá”, acrescentou, 
“num contexto em que so-
mente 40% dos recursos da 
UFRJ foram autorizados para 
serem utilizados”.  

 “Todos estão obviamente 
preocupados, e nós entende-
mos a preocupação dos for-
necedores de serviço. E (com 
esse bloqueio) a universida-
de fica sem meios de fazer 
novas licitações. As consequ-
ências (do bloqueio) já são 
imediatas”, reafirmou Leher, 
acrescentando: “Causa pre-

ocupação o fato de que, a 
rigor, o que está na Lei Orça-
mentária Anual é lei, portan-
to, os recursos previstos para 
as universidades não são um 
ato da vontade do governo. 
Cabe sim ao governo seguir 
os ritos previstos na LOA, e 
esse aspecto inclusive pre-
ocupa setores importantes 
do Judiciário”, ponderou o 
reitor.

Redução
Segundo Leher, as univer-

sidades não têm mais onde 

da instituição”, diz ele.
Gambine chama ainda 

atenção para o seguinte: “no 
caso da UFRJ, para alcançar 
esses 30% de corte total do 
orçamento e manter o mes-
mo recurso para a assistência 
estudantil, foi necessário reti-
rar mais recursos da ação de 

funcionamento – chamada 
“20 RK”, que paga as contas 
do dia a dia, como luz, água, 
limpeza, vigilância –, que le-
varam a um bloqueio de 41% 
na chamada ação de funcio-
namento da instituição, o que 
agravou ainda mais a situação 
da UFRJ”. 

cortar e dá como exemplo 
a UFRJ. “Se nosso orçamen-
to em valor corrigido na Lei 
Orçamentária em 2014 era 
R$ 580 milhões e hoje está 
reduzido a R$ 360, isso sig-
nifica que todos os ajustes 
possíveis já foram feitos. Nós 
tínhamos quase cinco mil 
trabalhadores terceirizados 
e hoje temos menos de dois 
mil. Não há mais corte pos-
sível na ordem de grandeza 
que está sendo imposta pelo 
bloqueio que o governo rea-
lizou”, desabafou. 

“Todos sabemos que a 
UFRJ vive um decréscimo do 
seu orçamento nos últimos 
cinco anos”, lembrou o pró-
-reitor. “De R$ 450 milhões 
naquela época, caiu para R$ 
388 milhões em 2018, e este 
ano está na casa dos R$ 360 
milhões”. 

Foto: Renan Silva
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Reação contra a ofensiva do governo  

PARA o ministro Paulo Guedes, a atual Previdência é uma "fábrica de privilégios"

Foto: Internet

Na Comissão Especial, parlamentares da oposição batem firme na defesa dos mais pobres

governo está fazen-
do a parte dele ao 
colocar seu ministro 

da Economia, Paulo Guedes, 
para “comprar” deputados 
com emendas parlamentares 
(R$ 40 milhões para cada um) 
e garantir a aprovação da re-
forma da Previdência no Con-
gresso Nacional (PEC 6/2019). 
Outros R$ 40 milhões serão 
gastos com propaganda para 
convencer a população de 
que a reforma é para acabar 
com privilégios.  

Na primeira audiência 
pública na Comissão Especial 
da Câmara dos Deputados, no 
dia 8 de maio, Paulo Guedes 
chamou a Previdência Social 
de “fábrica de privilégios”, 
mas não respondeu a pergun-
tas básicas dos parlamentares 
da oposição e ainda disse 
que vai economizar R$ 1,236 
trilhão em dez anos, sem 
explicar como. Além disso, 
não deu explicações sobre a 
proposta do governo para a 
aposentadoria dos militares. 

A tarefa dessa comissão 
é analisar o mérito da PEC 
6/2019, podendo modificar 
a proposta do Executivo. 
A aprovação no colegiado 
exigirá pelo menos 25 votos 
favoráveis e se a comissão 
aprovar a PEC (a comissão es-
pecial pretende realizar mais 
nove audiências públicas até 
o final do mês, em Brasília) a 
reforma da Previdência de 
Jair Bolsonaro será analisada 
pelo plenário da Câmara. A 
aprovação final exigirá pelo 
menos 308 votos, em dois 
turnos de votação. 

Reação 
Enquanto no Congres-

so Guedes “vendia” que a 
reforma da Previdência era  
fundamental para tirar a 
economia do país da paralisia, 
repetindo argumentos que já 
foram utilizados pelo governo 
de Michel Temer (MDB) para 
justificar a reforma trabalhista 
e a PEC do Teto de Gastos, os 
parlamentares de oposição 

desmascararam o discurso 
mentiroso do governo e ques-
tionaram a base da proposta 
do governo que na realidade 
é retirar dos mais pobres. Nas 
ruas, população, estudantes, 
trabalhadores da área da 
educação, principalmente das 
universidades públicas, rea-
lizaram protestos motivados 
pelo corte geral de 30% no 
orçamento das instituições 
federais de ensino superior 
e com vistas à deflagração 
de uma greve geral em 14 
junho contra a reforma da 
Previdência. 

“É uma mentira atrás da 
outra. Dizem que estão ata-
cando privilégios, mas Guedes 
não abre todos os dados. 
Isso não é verdade. Quase 
a totalidade da economia, 
com a reforma, virá dos mais 
pobres, do BPC (Benefício de 
Prestação Continuada), dos 
deficientes e do abono salarial 
(...). Na verdade, vocês tiram 
dos mais pobres para dar para 
os bancos (...). Diga que que-
rem privatizar a Previdência 
e vamos debater. Temos que 
discutir com a verdade”, disse 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ), 
líder da minoria na Câmara 
Federal.

“O senhor só fala em cortar 
gastos. Por que um ministro da 
Economia não pode aumentar 
a arrecadação? Taxar grandes 
fortunas, heranças, combater 
a evasão fiscal. São R$ 850 bi-
lhões dos mais pobres? Deta-
lhem isso. Por que o abono sa-
larial entra como Previdência? 
Para esfolar apenas o pobre, o 
excluído”, inquiriu o deputado 
Ivan Valente (Psol-SP).

Cálculo errado
O líder da oposição, Ales-

sandro Molon (PSB-RJ), mos-
trou na comissão um estudo 
feito pelo analista financeiro 
Márcio Carvalho, doutor em 
matemática aplicada pela Uni-
versidade do Colorado (EUA), 
segundo o qual a fórmula de 
cálculo que o governo está 
utilizando para embasar a sua 

proposta de reforma da Pre-
vidência estaria equivocada.  

De acordo com a análise, 
as pessoas que trabalharem 
mais e, por consequência, 
contribuírem mais para a 
Previdência Social recebe-
rão benefícios menores do 
que quem contribuir menos, 
considerando as regras pro-
postas pela PEC do governo 
Bolsonaro. “Como é que va-
mos confiar no governo, nas 
suas projeções, premissas, 
análises, se ele não consegue 
acertar nem numa fórmula 
matemática?”, questionou o 
deputado. 

A identificação de Carva-
lho – que foi confirmada, por 
exemplo, pelo financista Fábio 
Galo, da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), em reportagem 
do jornal Correio Brasiliense 
– combate o argumento que 
vem sendo utilizado pelo 
governo de que a PEC acaba 
com privilégios.

José Guimarães (PT-CE) 
lembrou que os argumentos 
são parecidos com os da 
reforma trabalhista. “Veja o 
resultado. Disseram que com 
a PEC do Teto e a reforma 
trabalhista o Brasil ia crescer. 
Deu no que deu.”

O

As audiências seguem na Comissão Especial, 
e nesta semana os temas a serem tratados 
são os seguintes: 

14/5 – Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS), Previdência de estados e 
municípios, integralidade, paridade, regras 
de transição.

15/5 – Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), idade mínima, tempo de 
contribuição.

16/5 – Categorias com critérios 
diferenciados (polícias, professores, etc.)

*Com Agência Câmara, CUT e Brasil de Fato

Calendário
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