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m meio à chacoa-
lhada geral na po-

lí� ca com as revelações 
do portal The Intercept 
sobre os bas� dores da 
Lava-Jato, chega em boa 
hora o documentário 
“Democracia em Ver� -
gem”, da diretora Petra 
Costa, que estreou no 
Ne� lix no úl� mo dia 19 
de junho. Ao colocar em 
perspec� va as transfor-
mações do Brasil e os 
limites e retrocessos da 
nossa frágil democracia, 
a cineasta traça um pun-
gente retrato de um país 
dividido, caminhando em 
passadas largas rumo ao 
retrocesso autoritário e ao 
caos econômico e social.
A curiosa coincidência 
entre o momento do 
lançamento e o vaza-
mento das conversas 
entre o então juiz Sergio 
Moro e os procuradores 
membros da Força Ta-
refa da Lava-Jato – des-
nudando aos poucos a 
trama polí� ca que trans-
formou uma operação 
de combate à corrupção 
em um conluio polí� co-
-jurídico dirigido por 

 Assembleia geral 
E
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Quinta-feira, 27 de junho, às 14h, no auditório do 
bloco G, da Coppe. Pauta: eleição de delegados aos 
congressos estadual e nacional da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). 

Moro, juiz e verdugo da 
caçada ao ex-presidente 
Lula – torna ainda mais 
potente o relato de Petra 
e o mosaico de imagens 
da cena pública e da co-
xia da polí� ca nacional, 
em uma trágica sucessão 
de fatos costurados com 
precisão, do processo 
fraudulento que provo-
cou o impeachment de 
Dilma à ascensão autori-
tária de Bolsonaro como 
liderança de um movi-
mento “an� ssistêmico”, 
culminando com a sua 
eleição à Presidência e a 
nomeação do juiz Moro 
para o ministério.
Petra não esconde suas 
posições. Longe de en-
fraquecer o documen-
tário, a honestidade 
intelectual da diretora 
revela as contradições 
da própria família: a 
empreiteira do avô a 
ganhar rios de dinheiro 
na ditadura militar ao 
mesmo tempo que os 
pais de Petra viviam a 
clandes� nidade e a pri-
são. O tom da narra� va 
estabelece uma quase 
in� midade com o espec-

tador, dando um ar de 
conversa entre amigos 
às refl exões de Petra. 
Ao mesmo tempo, ela 
não vacila em apontar o 
dedo e cri� car os erros e 
limites dos governos de 
Lula e Dilma. Simpa� a 
polí� ca não é sinônimo 
de peça publicitária e 
chapa-branca.
“Democracia em Ver� -
gem” deixa uma incô-
moda constatação no 
ar: a falência do siste-
ma político brasileiro 
abriu margem para a 
destruição de todos os 
avanços conquistados 
nos 34 anos de demo-
cracia. A guerra aberta 
e declarada dos mais 
ricos contra a imensa 
maioria da população 
produz uma assustadora 
escalada de supressão 
de direitos. Em meio ao 
caos, a retomada de um 
projeto solidário, sobe-
rano e inclusivo de nação 
e a reconstrução da de-
mocracia são questões 
urgentes, mas incapazes 
de serem resolvidas sem 
o alargamento dos limi-
tes das ins� tuições.
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DIREITOS

Informes JurídIcos 

O prazo para ajuizamen-
to de novas ações visando 
à recuperação dos 26,05% 
(Plano Verão) que foram 
cortados do contracheque 
em dezembro de 2018 será 
na sexta-feira, 5 de julho. 

A equipe especial de 

Veja se você se enquadra na lei 
que isenta servidor da ativa do IR

O jurídico do Sintufrj 
solicitará pedido de 
ingresso na ação di-

reta de inconstitucionalidade 
(ADI) da Procuradoria-Geral 
da República no Supremo 
Tribunal Federal (STF).

A ADI nº 6.025 pede que 

Hoje, a norma legal que determina a concessão dessa isenção só beneficia servidores aposentados

a isenção tributária de Im-
posto de Renda seja esten-
dida a servidores da ativa 
que se enquadram nos ca-
sos previstos pela legisla-
ção.

Hoje, a concessão dessa 
isenção só alcança servido-

res aposentados.
A exigência da ADI é 

respaldada no inciso XIV 
do artigo 6º da Lei nº 
7.713/1988.

Esse inciso XIV prevê 
a isenção do desconto do 
imposto de renda nas se-
guintes situações: sobre os 
proventos de aposentado-
ria; nos salários dos traba-
lhadores que foram obriga-
dos a mudar de função em 
consequência de acidente 
de trabalho e sobre os ren-
dimentos de pessoas com 
doenças graves.

 
Constituição

A Procuradoria-Geral da 
República sustenta que a 
concessão da isenção ape-
nas a aposentados que en-
frentam os casos especifi-

cados na lei, em detrimento 
dos trabalhadores na ativa,  
afronta a Constituição.

A exclusão dos servido-
res ativos fere os princípios 
constitucionais da dignida-
de da pessoa humana, dos 
valores sociais do trabalho, 
do direito à saúde, da veda-
ção ao confisco e da isono-
mia fiscal.

 O Sintufrj compartilha 
integralmente das alega-
ções da Procuradoria-Geral 
da República para a isenção 
em respeito ao inciso XIV 
da lei.

O objetivo da legislação, 
argumenta a Procuradoria, 
é a proteção dos portadores 
de moléstia grave, conside-
rando os gastos oriundos 
de tratamentos de saúde, 
o que afetam boa parte dos 

seus rendimentos.
De acordo com o advo-

gado Rudi Cassel (Cassel 
Ruzzarin Santos Rodrigues 
Advogados), “o intuito do 
legislador de isentar os por-
tadores de moléstia grave 
prevista no diploma legal é 
minorar os seus sofrimen-
tos, independentemente de 
estarem em atividade ou 
aposentados, em conformi-
dade com a Constituição de 
1988”. 

O advogado sustenta 
que a exposição de moti-
vos da Lei nº 7.713/1988 
conduz a esse entendimen-
to, “com destaque dado ao 
princípio da isonomia fiscal, 
que veda o tratamento de-
sigual entre contribuintes 
que se encontrem em situ-
ação equivalente”.

Sentença judicial vito-
riosa do Sintufrj garante o 
emprego de 15 candidatos 
aprovados em concurso 
para a UFRJ, mas que não 
tomaram posse na época 
porque o governo Michel 
Temer decidiu acabar com 
os cargos oferecidos no edi-
tal. Os novos técnicos-ad-
ministrativos em educação 
já assumiram suas funções 
na universidade. 

Vitória do Sintufrj na Justiça garante 
emprego de 15 técnicos-administrativos

26,05% Plano Verão: 
olho no prazo

advogados montada pelo 
Sintufrj para cuidar desse 
processo dedica-se agora a 
acompanhar a tramitação 
das ações na Justiça Fede-
ral e no Tribunal Regional 
Federal, bem como o cum-
primento de prazos dos 
mandados de segurança.

O Sintufrj defende que 
a isenção tributária seja 
estendida aos servidores 
que estão em atividade e 
que se enquadram nas si-
tuações previstas na Lei nº 
7.713/1988

Foto: Internet
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Consuni 
integra 
unidades

DIREÇÕES do CAp e da EEI e integrantes das duas comunidades universitárias

A partir de agora, a 
Escola de Educação 
Infantil (EEI) e o 
Colégio de Aplicação 
(CAp) são uma 
unidade acadêmica 
integrada. A decisão 
foi aprovada por 
unanimidade na 
sessão especial 
do  Conselho 
Universitário 
(Consuni), no dia 
18. A justi� cativa 
apresentada pelo 
relator do processo, 
decano do Centro de 
Filoso� a e Ciências 
Humanas (CFCH), 
Marcelo Correia e 
Castro, foi que a 
educação básica é 
desenvolvida por 
essas duas instâncias 
da UFRJ, mas sem 
articulação.

O CAp, que completou 
71 anos em maio, foi criado 
para servir de campo de 
experimentação de prá� cas 
pedagógicas e formação 
de professores; a EEI, que 
nasceu em junho de 1981, 
para garan� r a assistência 
aos servidores da univer-
sidade, vinculada à Pró-
-Reitoria de Pessoal (PR-4). 
Em 2013, a EEI passou a 
órgão suplementar do CFCH 
com a tarefa de desenvolver 
ensino, pesquisa e extensão 
(formação de professores da 
educação infan� l).

O reitor Roberto Leher 
afi rmou que aquele era um 
momento de “agregação e 
adensamento da estrutura 
ins� tucional”, com a amplia-
ção do conceito de educa-
ção básica signifi ca� va para 
o complexo de formação de 
professores.

Integração na prá� ca
Segundo o relator, desde 

2000 começaram as gestões 
para a integração do colégio 
e da escola, culminando 
com a proposição de uma 
“integração amplamente 
desejada e vigorosamente 
arquitetada”. Por isso, a seu 
ver, a deliberação do Consu-
ni representa um passo de-
cisivo para o fortalecimento 
da relação da UFRJ com a 
educação básica.

Edital de vagas em julho
No próximo mês, será publicado o edital do CAp refletindo a fusão 
entre as duas escolas. Como as 15 crianças do último grupo da edu-
cação infantil passarão para o primeiro ano do ensino fundamental 
no CAp, na Lagoa, em vez do número de vagas normalmente previsto 
(em torno de 48), haverá menos 15 vagas. 
E no mesmo edital será informado que não haverá vagas para a edu-
cação infantil. É que, em vez dos cinco grupos (crianças de um a cinco 
anos), a educação infantil terá quatro (de dois a cinco anos), porque 
não há professores efetivos para crianças de um ano. Mas essa reali-
dade pode mudar no próximo edital.

Foto: Divulgação

Educação infantil, ensinos 
fundamental e médio agora juntos 

Para a diretora da EEI, 
Alice Cou� nho, a votação 
no Consuni foi um momento 
especial para a escola, e ela 
lembrou o longo percurso 
de luta das duas escolas 
e dos pais de alunos até 
o desfecho na terça-feira, 
18. “Teremos seis meses 
de muito trabalho para a 
construção do que vai ser, 
de fato essa integração”, 
acrescentou a professora. 

Uma comissão foi forma-
da para fazer a transição, 
mas por enquanto o CAp 
fi ca com duas sedes – a da 

Lagoa, onde hoje funciona 
para o ensino fundamental 
e médio e está instalada a 
direção, e o espaço da EEI, 
anexo ao Ins� tuto de Pueri-
cultura e Pediatria Martagão 
Gesteira (IPPMG), na Cidade 
Universitária, atendendo a 
educação infan� l.

Segundo a vice-diretora 
da EEI, Aline Crispim, a 
princípio a ideia é ter uma 
direção geral na sede da 
Lagoa e uma direção para 
a  educação infan� l no Fun-
dão. Mas até o fi nal do ano, 
colégio e escola con� nuarão 

como o grupo gestor insta-
lado em dezembro de 2018, 
formado pelas direções do 
CAp e da EEI. 

A Reitoria continuará 
responsável pelo orçamento 
da educação infan� l até que 
haja condições de provisio-
nar o CAp. Uma comissão 
ins� tuída pela Administra-
ção Central está elaborando 
estudos sobre os gastos 
tanto com a educação in-
fan� l como com o ensino 
fundamental e médio, para 
subsidiar a definição do 
Orçamento de 2020.
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“bandidagem”

s 89 anos do Dire-
tório Central dos 
Estudantes Mário 

Prata (DCE Mário Prata) 
foram comemorados na 
terça-feira, 18, junto com a 
posse da nova direção elei-
ta. A solenidade, realizada 
no auditório do Centro de 
Tecnologia, contou com a 
presença do reitor Roberto 
Leher, da futura reitora De-
nise Pires, de representantes 
das entidades do movimento 
sindical e social na UFRJ e de 
dezenas de estudantes. 

O DCE Mário Prata foi 
fundado no fervor da queda 
da República Velha em 1930, 
anterior à União Nacional 
dos Estudantes (UNE), criada 
em 1937. A histórica entida-
de estudantil teve atuações 
relevantes nos acontecimen-
tos políticos do país, assim 
como nas campanhas de 
redemocratização após o 
Estado Novo, de “O Petróleo 
é Nosso” e no endosso às 
reformas de base de Jango 
(presidente João Goulart).

 
Responsabilidade

O reitor Roberto Leher 
traçou um panorama das po-
líticas construídas a partir do 
governo do golpista Michel 
Temer visando ao desmonte 
das instituições públicas de 

ensino e que tiveram como 
resposta as manifestações de 
maio e junho lideradas pelos 
trabalhadores da educação 
e estudantes. Ele desejou 
que a futura gestão da UFRJ 
fortaleça o DCE para que 
“o movimento estudantil 
continue a desconcertar os 
movimentos arcaicos”. 

A reitora eleita, Denise 
Pires, elogiou a participação 
expressiva dos estudantes 
na eleição para a Reitoria e 
enalteceu a disposição do 
DCE em defender a democra-
cia na UFRJ. Na opinião dela, 
a instituição nem deveria 
ter portas a serem abertas 
para ficar junto à sociedade, 
deveria caminhar com seus 
estudantes e a comunidade 
universitária como um todo, 
para garantir os princípios da 
universidade pública.

“Tomar posse no mo-
mento atual em que estamos 
vivendo já é um ato político”, 
afirmou a nova coordenado-
ra-geral do DCE, Nathalia Bor-
ges. Ela foi eleita para a gestão 
“O futuro exige coragem!”, 
pleito do qual participaram 
mais de sete mil estudantes 
da universidade. “Contra os 
ataques, é tempo de lutar 
e unir esperança. O DCE re-
presenta essa ação. O #15M, 
#30M e o #14J”, acrescentou 

a dirigente empossada.  
A coordenadora de Co-

municação do Sintufrj, Marisa 
Araujo, destacou a necessida-
de da defesa da universidade 
pública e do combate ao 
governo de Jair Bolsonaro, e 
também de que os  estudantes 
e os técnicos-administrativos 
tivessem mais vagas nos cole-
giados superiores da UFRJ. O 
coordenador de Organização 
e Política Social da entidade, 
Jessé Mendes de Moura, tam-
bém estava presente.

História
O DCE da UFRJ foi fechado 

pelo regime militar e várias 
lideranças do movimento es-
tudantil foram assassinadas, 
entre elas o estudante Mário 
Prata, que era presidente da 
entidade. Em 1979 foi refun-
dado, e o seu último presi-
dente, homenageado, ao ter 
seu nome dado à entidade. 

O DCE Mário Prata par-
ticipou ativamente do Fora 
Collor e do movimento dos 
caras-pintadas. Na década 

89 anos de história 
e muitas lutas 
Um dos mais antigos DCEs do país, sempre presente nas lutas em 
defesa da democracia, das instituições e dos trabalhadores  

TRAJETÓRIA do Diretório Central dos Estudantes da UFRJ se confunde com a efervescência política do país. Acima, a Passeata dos 100 Mil, no Rio. A manifestação 
marcou a resistência à ditadura, em 1968. Abaixo, os estudantes se preparam para o #15M, que levou milhares às ruas, em maio, em defesa da educação

de 1990, esteve à frente 
dos movimentos contra as 
privatizações do governo de 
Fernando Henrique Cardoso, 
em especial as do sistema 
Telebras, da Companhia 
Siderúrgica Nacional e da 
Companhia Vale do Rio Doce. 
E agora, no governo de ul-
tradireita de Jair Bolsonaro, 
se organiza para defender a 
UFRJ e mais uma vez a de-
mocracia no país, junto com 
os técnicos-administrativos e 
professores. 

o Fotos: Divulgação
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