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'O quadro é 
dramático', diz pró- 
-reitor que cuida das 
finanças da UFRJ

Denise  no comando 
da universidade
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Solenidade de transmissão de cargo para a primeira 
mulher a dirigir a UFRJ em 100 anos de existência 
atraiu, além da comunidade científica, outros setores 
da sociedade civil.

Brasília se agita
A capital federal concentrou as manifestações desta sexta-feira, 12 de 
julho. Na pauta, a luta contra os cortes na educação e os golpes contra  a 
aposentadoria de milhões. Congresso da UNE engrossou o protesto.
Na Câmara, compra de votos azeita rolo compressor do governo. 
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DOIS PONTOS

“O problemão da 
banda infinita” é a peça 
em cartaz para delei-
te da criançada nessa 
época de férias. Vale a 
pena levá-los, inclusive 
os pequenos que sejam 
portadores de necessi-
dades especiais. A peça 
está em cartaz no Te-
atro Dulcina, todos os 
sábados e domingos de 
julho, às 16h. As sessões 
acessíveis são nos dias 
20 e 27 de julho, com 
tradução na linguagem 
de Libras, e 28 de julho, 
com audiodescrição. O 
Teatro Dulcina fica na 
Rua Alcino Guanabara, 
17 (próximo à Estação 
Cinelândia do Metrô, 
Centro da cidade). 

Comissão do Senado aprova fim 
da estabilidade do servidor
A Comissão de Assun-

tos Sociais do Sena-
do aprovou, na quar-

ta-feira, 10, o PLS 116/17, 
da senadora Maria do Car-
mo Alves (DEM-SE), que 
prevê a perda do cargo pú-
blico por insuficiência de 
desempenho do servidor 
estável. Com o projeto, foi 

aprovada ainda urgência 
para votação da matéria 
em plenário.

O projeto de lei regu-
lamenta o inciso 3º do pa-
rágrafo 1º do artigo 41 da 
Constituição, segundo o 
qual o servidor público es-
tável só perderá o cargo 
mediante procedimento de 

avaliação periódica de de-
sempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada 
a ampla defesa.

A proposição da senado-
ra do DEM de Sergipe quer 
acabar com a estabilidade 
dos servidores dos três po-
deres da República — Exe-
cutivo, Legislativo e Judi-

ciário — e dos três entes 
federados — União, Estados 
e Municípios.

A relatora da proposi-
ção é a senadora Juíza Sel-
ma (PSL-MT), que declarou 
voto favorável ao substituti-
vo apresentado ao texto ori-
ginal da matéria na Comis-
são de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJ).
Tramitação – Sendo apro-

vado pelo Senado, o texto vai 
ao exame da Câmara dos De-
putados. Na Casa revisora, o 
projeto da senadora Maria do 
Carmo Alves vai encontrar-se 
com o projeto do governo 
FHC que trata do mesmo 
assunto e aguarda votação 
no plenário da Casa.

Projeto do governo FHC
Na Câmara dos Depu-

tados há projeto antigo, da 
era FHC, com o mesmo ob-
jetivo. Trata-se do Projeto 
de Lei Complementar (PLP) 
248/98, já aprovado pela 
Câmara e Senado e agora 
pronto para apreciação em 
turno de retorno do Senado 
à Câmara.

A proposta prevê que 
o servidor público deve se 
submeter a avaliação anual 
de desempenho, obedeci-
dos os princípios da legalida-
de, impessoalidade, morali-
dade, publicidade, eficiência, 
do contraditório e da ampla 
defesa.

A proposta prevê que a 
avaliação anual de desem-
penho terá como finalidade 
a verificação dos seguintes 
critérios: 

1) cumprimento das nor-
mas de procedimento e de 
conduta no desempenho das 
atribuições do cargo; 2) pro-
dutividade no trabalho, com 
base em padrões previamen-
te estabelecidos de qualida-
de e de economicidade; 3) 
assiduidade; 4) pontualida-
de; e 5) disciplina.

Tramitação – Aguar-
da votação no plenário da 
Câmara dos Deputados. 
Somente serão votadas as 
emendas aprovadas no Se-
nado Federal.

Fonte: Diap (Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar)

A Coordenação de Esporte e La-
zer do Sintufrj lembra que será re-
alizada nesta segunda-feira, 15, a 
reunião com os representantes das 
unidades para organização do Cam-
peonato Super Master de Campo, 
às 14h, no Espaço Saúde Sintufrj. 

Campeonato 
Super Master

Teatro 
Grátis 

IVAN Hidalgo. Secretário dos Órgãos Colegiados há várias gestões, o técnico-administrativo foi, 
mais uma vez, homenageado publicamente, desta vez na posse de Denise Pires. “(Ele é exemplo) 
de servidores que nos inspiram e reafirmam a concepção do serviço público. Uma referência para 
todos nós”. Ex-reitor Roberto Leher 
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Estudantes
fortalecem 
manifestações 

BOLSONARO 1x0 BRASIL

Após a aprovação do 
texto-base da proposta da 
reforma da Previdência no 
plenário da Câmara dos De-
putados, as centrais sindicais, 
movimentos sociais e estu-
dantes promoveram no dia 
12 de julho ato em Brasília e 
nas capitais. 

No Rio de Janeiro houve 
atos espalhados pela cidade. 
O principal foi na Praça XV no 
fi m da tarde, com panfl eta-
gem e falas de dirigentes. 

O Sintufrj par� cipou e a 
coordenadora-geral Gerly 
Miceli denunciou a compra 
de votos pelo governo no 

BOLSONARO 1x0 BRASIL
E D I T O R I A L

tares. O con� ngenciamento 
orçamentário mostrou a sua 
fi nalidade: os cortes de in-
ves� mento serviram para fi -
nanciar a maior promessa de 
liberação de emendas parla-
mentares da História. O toma 
lá, dá cá construiu maioria 
folgada: 379 votos favoráveis 
à destruição da Previdência 
Social. 

Apesar de tenebroso, o 
cenário não é de completa 
terra arrasada. Com muita 
luta, a bancada de oposição 
conquistou, na votação de 
destaques e emendas, algu-

mas vitórias que diminuem 
os danos do projeto de Bol-
sonaro. O sen� do geral da 
reforma, no entanto, foi 
man� do – e o impacto será 
sen� do por gerações de tra-
balhadores se a luta popular 
não conseguir reverter, no 
segundo turno de votação, o 
crime come� do pelos depu-
tados.

O fato é: para aumen-
tar lucros de empresários e 
ampliar o fi lão de mercado 
para os bancos, Bolsonaro 
promoveu uma reforma que 
aumentará a desigualdade 

social no país. Milhões de 
trabalhadores nunca terão 
acesso à aposentadoria; por 
sua vez, milionários perma-
necem devendo bilhões ao 
INSS e Receita Federal e a 
carga tributária pesa nos 
ombros da classe trabalha-
dora enquanto os donos do 
dinheiro gozam de privilégios 
escandalosos e até caricatos 
– como, por exemplo, a ine-
xistência de um “IPVA” para 
lanchas, iates, helicópteros e 
ja� nhos. 

É preciso ampliar os esfor-
ços para desmascarar o pro-

jeto. A reforma ataca jus-
tamente quem vive do seu 
salário; o alardeado “corte 
de privilégios” é men� roso 
e representa 1% da econo-
mia pretendida pelo gover-
no; 91% incide sobre uma 
massa onde 9 em cada 10 
pessoas recebem até 2 
salários mínimos. O Con-
gresso já mostrou quais 
interesses defende quando 
não é pressionado pelos 
movimentos; é hora da 
luta popular emparedá-lo 
para derrotar o governo, 
antes que seja tarde.

O governo Bolsonaro 
conseguiu vencer a 
primeira batalha da 

Previdência. O rolo com-
pressor, comandado por 
Rodrigo Maia, deixou de 
lado as crises e, reeditan-
do o bloco que comandou 
o golpe de 2016, passou o 
trator para aprovar o paco-
te de maldades encomen-
dado pelo mercado.

A picaretagem ope-
rou em alta: o governo da 
“nova polí� ca” não pou-
pou milhões para “incen� -
var” o voto dos parlamen-

toma lá, dá cá para aprovar o 
golpe na aposentadoria. 

Em Brasília, milhares 
de estudantes ocuparam a 
Esplanada dos Ministérios 
mobilizados em defesa da 
educação e contra os estra-
gos na aposentadoria dos 
trabalhadores que represen-
ta a proposta de reforma da 
Previdência.

Outro evento que forta-
leceu as manifestações em 
Brasília foi a reunião do Con-
selho Nacional dos Docentes 
(Conade), organizado pelo 
Andes, o sindicato nacional 
dos professores universitários.FORÇA DO MOVIMENTO ESTUDANTIL. A UNE deu uma demonstração de força em Brasília

Fotos: Internet
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Governo compra 
votos e aprova 
reforma
“Comprar voto para a Previdência com dinheiro pú-
blico é um crime lesa-pátria contra o povo brasileiro”, 
acusou o líder petista Henrique Fontana (RS).

Depois de abrir o co-
fre e distribuir R$ 2,5 
bilhões em emendas 

nos primeiros dias de julho 
– sobretudo a parlamentares 
do chamado “Centrão” –, o 
governo Bolsonaro (PSL) con-
seguiu aprovar o texto-base 
da reforma da Previdência.

O projeto obteve 379 vo-
tos a favor e 131 contra, após 
oito horas de debate. Por se 
tratar de mudança constitu-
cional, a proposta precisava 
da aprovação de no mínimo 
308 deputados (3/5 do total).

Os partidos que se posi-
cionaram oficialmente con-
tra a reforma foram PT, PSOL, 
PSB, PDT e PCdoB. No caso 
do PSB, 34% dos parlamenta-
res descumpriram a determi-
nação da legenda e votaram 
a favor da reforma; no PDT, 
30% foram favoráveis ao pro-
jeto do governo Bolsonaro.

O projeto terá de passar 
por uma segunda votação 
na Câmara. Se confirmada a 
aprovação, o projeto segue 
para análise no Senado.

Crime de responsabilidade
Deputados de oposição 

afirmaram que a liberação de 
bilhões de reais em emendas 
às vésperas da votação ca-
racteriza “compra de votos”.

“Comprar voto para a 
Previdência com dinheiro 
público é um crime lesa pá-
tria contra o povo brasileiro”, 
acusou o líder petista Henri-
que Fontana (RS).

A bancada do PSOL de-
nunciou a liberação de qua-
se R$ 500 milhões a mais do 
que o previsto originalmente 
nas emendas, o que carate-
rizaria crime de responsabi-
lidade. “Isto aqui é uma ile-
galidade, é uma fraude. Nós 

vamos questionar juridica-
mente”, afirmou o deputado 
Ivan Valente (SP).

Valente entrou com uma 
ação no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para impedir a 
votação, mas o presidente da 
Corte, Dias Toffoli, recusou o 
pedido.

Mudanças
O texto aprovado na 

quarta-feira, 10, aumenta a 
idade mínima de aposenta-
doria das mulheres para 62 
anos e dos homens para 65 
anos, além de instituir tem-
po maior de contribuição (40 
anos) para quem quiser se 
aposentar com o benefício 
integral.

A proposta também di-
minui o valor do benefício. 
Hoje, com 15 anos de contri-
buição, homens e mulheres 
se aposentam com 85% das 
80% maiores contribuições, 
excluindo as 20% menores. 
Com a reforma, esse valor 
passa a ser de apenas 60%, 
com 20 anos de contribuição 
dos homens e 15 anos das 
mulheres.

Para se aposentar com o 
valor integral, serão necessá-
rios 30 anos de contribuição.

Viúvas e viúvos só recebe-
rão 60% do valor da pensão, 
mais 10% por dependente. 
Caso a pensão fique abaixo 
do salário mínimo, só terão 
direito aos R$ 998 os que não 
tiverem nenhuma outra fon-
te de renda. Caso contrário, 
poderão receber uma pen-
são menor do que o valor do 
mínimo. 

Veja no site do Sintufrj a 
lista completa dos deputados 
da bancada do Rio que vota-
ram contra.

Redação e Brasil de Fato
BATALHA NO PARLAMENTO. 1 Jandira Feghali (PCdoB) combateu contra a reforma; 2 Rodrigo 
Maia (DEM) trabalhou pelos banqueiros; 3 Alessandro Molon (PSB) mostrou o prejuízo para os 
mais pobres; 4 Pedro Paulo (DEM), outro parlamentar do Rio que votou contra os trabalhadores

Fotos: Internet
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“Situação 
orçamentária 
é dramática”, 
avisa Eduardo 
Raupp

No limite da sobrevivência Garantir 
o papel 
público

Pró-reitor da UFRJ diz que, sem limite de 
empenho, não tem como pagar despesas

C om uma semana no 
cargo, o pró-reitor de 
Planejamento, Desen-

volvimento e Finanças (PR-
3), Eduardo Raupp, conclui: 
“O quadro é dramá� co. Não 
temos limite de empenho, o 
que signifi ca que a gente não 
tem como indicar o paga-
mento de nenhuma despe-
sa, embora tenhamos o orça-
mento não con� ngenciado 
no MEC na ordem de R$ 74 
milhões. Mas para fazer uso 
deste orçamento, precisa-
mos de autorização, o que 
hoje  não existe”. 

Segundo Raupp, como as 
contas foram pagas até o fi m 
do abril, isso permi� u uma 
cobertura contratual de 
mais ou menos dois meses à 
frente, ou seja, junho. Daqui 
para frente, portanto, a situ-
ação piora: “Se não houver 
liberação de orçamento, a 
gente vai começar a ter con-
trato chegando a três meses 
sem pagamento, com a pos-
sibilidade de serviços para-
rem”, alertou. 

Ele e o pró-reitor de Ges-
tão e Governança (PR-6), 
André Esteves, foram os es-
caladas da equipe da nova 
Reitoria para apresentarem 
ao Conselho Universitário 
(Consuni) no dia 11, suas 
diretrizes de trabalho neste 
momento de crise pela qual 
passa a universidade em 
consequência dos cortes no 
orçamento.  

Eduardo Raupp diz que 
a situação é grave em con-
sequências do bloqueio do 
Ministério do Planejamento 
na ordem de R$114 milhões. 
Segundo ele, há R$ 74 mi-
lhões de crédito orçamen-
tário (não con� ngenciado) 
e R$ 6 milhões de receita 
própria. 

“No entanto, dos R$ 74 
milhões, não temos atual-
mente nenhum limite de 
empenho. Não temos como 
indicar nenhum crédito or-
çamentário sem que avance-
mos na receita própria. Efe� -
vamente hoje o governo não 
está liberando nada”, afi rma. 

Raupp informa que o 
gasto mensal da UFRJ é de 
R$ 31 milhões, e entre as 
principais despesas estão: 
R$1,8 milhão com água e 
esgoto; R$ 1,6 milhão com 
alimentação, R$ 5 milhões 
com energia elétrica, R$ 1,8 
milhões com manutenção 
dos campi e hospitais, R$ 

Na avaliação da re-
presentante técnico-ad-
ministra� va no Consuni 
e coordenadora-geral 
do Sintufrj, Gerly Miceli, 
“é importante que ins� -
tuição procure recursos, 
mas não perca o papel 
de universidade pública, 
sabendo que o governo 
vai difi cultar cada vez 
mais o aporte público 
de recursos para univer-
sidade”, e acrescentou: 
“Temos que aprender a 
fazer gestão dentro do 
caos e sobreviver dia-
-após-dia, primando 
pela excelência e pelo 
caráter público”. 

2,6 milhões com segurança, 
R$ 1 milhão com transporte 
e R$ 3,3 milhões com limpeza 
e conservação. E a previsão 
de défi cit é de 321 milhões 
(menor em relação ao que foi 
previsto anteriormente devi-
do ao ajuste de es� ma� vas). 

Cenários
Ele traçou alguns cenários 

possíveis: 1) Se houver a libe-
ração do limite de empenho 
do orçamento não bloqueado 
(R$ 74 milhões), a cobertura 
orçamentária segue até maio 
e a contratual, portanto, até 
julho; 2) Se houver, além dis-
so, o desbloqueio de emenda 
de relator e reajuste de recei-
ta própria, a cobertura contra-
tual chegaria a setembro; 3) E 
só com a liberação integral 
do orçamento da UFRJ, a co-
bertura contratual chegaria a 
dezembro; e, 4) se somar-se a 
isso renegociações contratu-
ais, o défi cit pode ser reduzi-
do a R$ 77 milhões.

Situação dramá� ca 
Todos os dias, diz o pró-

-reitor, a gestão tem conver-
sado com o MEC. “Estamos 
buscando todas as formas 
de negociação com empre-
sas. Uma agenda para escla-
recê-las sobre a situação da 
UFRJ e para encontrar solu-
ções comuns. Mas, principal-
mente, estamos procurando 
o MEC para a negociação ne-
cessária”, relata.  

Apesar do sufoco, ele 
garan� u que a gestão está 
confi ante que haja uma 
liberação do orçamento. 
“Não estamos pedindo ne-
nhuma suplementação, 
mas só que estava aprovado 
na Lei Orçamentária Anu-
al (LOA) de 2019. Havendo 
essa suplementação, a gen-
te consegue chegar até o fi -
nal do mês de outubro com 
todos os pagamentos e, 
contratualmente podemos 
nos garan� r até dezembro”, 
antecipou. 

RAUPP. Exposição no 
Conselho Universitário.  A 

conta não está fechando 
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Denise no comando da UFRJ
A primeira mulher a 

ocupar a Reitoria da 
centenária UFRJ e por 

vontade expressa da comu-
nidade universitária nas ur-
nas, a professora do Institu-
to de Biofísica Denise Pires 
de Carvalho, muito emocio-
nada e sob aplausos do au-
ditório lotado, no Centro de 
Tecnologia, recebeu o cargo 
do ex-reitor Roberto Leher, 
no dia 8, destacando sua 
paixão pela educação que 
herdou de sua mãe, “(ela) 
alfabetizou muitas crianças 
atuando no ensino funda-
mental”, e homenageando 
personagens femininas de 
destaque na história da 
universidade e na ciência 
brasileira.  

A coordenadora-geral 
do Sintufrj Neuza Luzia 
saudou a nova reitoria, 
afirmando: “Hoje estamos 
celebrando o fortalecimen-
to da autonomia univer-
sitária e da democracia. 
Nós, que estamos aqui no 
dia a dia, sabemos da luta 
que tivemos para conquis-
tar esses dois pilares que 
sustentam a universidade 
pública e de qualidade, e 
quanto é importante esse 
momento numa conjuntu-
ra como esta. A palavra que 
mais estamos ouvindo aqui 
é ‘desafio’, e a prioridade 
central neste momento é 
que a UFRJ se unifique para 
fortalecer e intensificar a 
democracia interna, forta-
lecendo a luta por um bem 
tão caro que está sob forte 
ameaça”.

Olhar cuidadoso
Neuza Luzia apontou 

que os trabalhadores da 
universidade vivem as con-
sequências do estrangu-
lamento financeiro com o 
desmonte das condições 
de trabalho: “É preciso um 
olhar cuidadoso para isso. 
O Sintufrj e a categoria 
técnico-administrativa têm 
a marca de lutar pela uni-
versidade pública. Seremos 
aliados sempre de todos 
que a defendem, mas tam-
bém estaremos no papel de 
lutar por condições de tra-
balho, e com isso ganhare-
mos todos”.

Um dia especial
Denise e o vice-reitor 

Carlos Frederico Leão Ro-
cha assumem após 28 rei-
tores comandarem a mais 
prestigiada instituição de 
ensino superior federal do 
país. A concorrida cerimô-
nia de transmissão de car-
go foi uma celebração da 
autonomia universitária e 
uma resposta da comuni-
dade universitária e cientí-
fica, e dos vários segmen-
tos da sociedade presentes 
ao auditório Horta Barbo-
sa, aos ataques do governo 

Jair Bolsonaro à educação 
pública, à pesquisa e à cul-
tura brasileira. 

“A universidade é um 
veículo de transformação, 
questionadora em sua es-
sência. Se uma faixa com 
dizeres antifascistas é re-
tirada por autoridades, a 
universidade desafia, e no 
dia seguinte cinco outras 
faixas aparecem em outros 
lugares, e assim seguirá 
sempre que a liberdade de 
expressão for questiona-
da”, disse o vice-reitor. 

Depoimentos
Líder da minoria na Câ-

mara, a deputada federal 
Jandira Feghali (PCdoB-
-RJ) destacou a importância 
de a eleição de Denise ter 
sido afirmada com sua pos-
se: “Não podemos perder 
esse bunker de resistência 
no momento em que a edu-
cação é tida como território 
inimigo pelo governo”.

“ D e p o i s 
de 100 anos, 
Denise con-
segue vencer 
uma grande 
barreira. Pre-
t e n d e m o s SINTUFRJ. Neuza Luzia

REPRESENTATIVIDADE. Auditório do CT lotado numa das posses mais concorridas da UFRJ

Fotos: Renan Silva

ajudar esta gestão. A UFRJ 
é muito importante para 
nós, e o que defendemos 
é que nossas universidades 
tenham recursos e condi-
ções para dar continuidade 
aos projetos de pesquisa 
de que tanto precisamos”, 
saudou a deputada federal 
Benedita da Silva (PT-RJ).

D o r i s 
Ro s e n ta l , 
doutora em 
B i o f í s i c a , 
apontou o 
m o m e n t o 
difícil para 

a universidade, o país e no 
mundo: “Significa que a 
nova Reitoria vai enfrentar 
muitas adversidades, mas 
conheço bem a recém-
-empossada e creio que 
nenhum obstáculo fará 
com que deixe de fazer o 
melhor”.

Luiz Da-
v i d o v i c h , 
presidente 
da Academia 
Brasileira de 
Ciências: “A 
UFRJ é uma 

das melhores instituições 
do Brasil, e o momento atual é 

de grandes desafios, entre 
os quais conseguir recursos 
para o seu funcionamento, 
que andam escassos, pre-
judicando as universidades 
brasileiras e a pesquisa no 
Brasil”. 

“Aqui há 
vários reito-
res de insti-
tuições fede-
rais. Nunca 
enfrentamos 
um momen-

to em que se duvidou do 
valor da universidade. Te-
mos caminhos a desbravar, 
instituições a defender. A 
universidade sempre será o 
lugar do conhecimento, do 
combate ao preconceito e 
a qualquer barbárie”, disse 
João Carlos Salles, reitor 
da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e vice-presi-
dente da Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino 
Superior (Andifes).

I l d e u 
de Castro 
M o r e i r a , 
pres idente 
da Socie-
dade Bra-
sileira para 

o Progresso da Ciência 
(SBPC): “Falo em nome 
de 142 sociedades cien-
tíficas filiadas à SBPC que 
certamente comemoram 
esta transmissão de cargo 
pela importância da insti-
tuição. Parabenizo toda a 
equipe antiga, a Denise e 
Carlos Frederico e toda a 
nova equipe pela coragem 
de enfrentar a reitoria da 
UFRJ neste momento em 
que estamos vivendo que 
não é fácil. Mas contem 
com a gente, conte com a 
sociedade brasileira, com 
a comunidade científica 
brasileira. Fico muito fe-
liz porque sou professor 
desta universidade há 43 
anos e é a primeira vez 
que vejo uma mulher as-
sumindo o cargo de rei-
tora, o que é uma honra 
para a universidade”. 
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Informes JurídIcos 

Começa segunda-feira, 
22, o prazo para inscrição 
aos cursos de capacitação e 
preparação para o mestra-
do e doutorado, informa a 
Coordenação de Educação 
e Cultura do Sintufrj. São 
quatro ao todo: Inglês e Es-
panhol Instrumental, Meto-
dologia da Pesquisa e Con-
flitos e Gestão do Tempo 
no Contexto Atual. As aulas 
serão ministradas de agos-

Sintufrj reivindica na Justiça adequação da 
margem consignada aos salários da categoria

A direção sindical en-
tende que, com a redu-
ção drástica dos salários 
de parte da categoria, em 
consequência do corte dos 
índices das ações judiciais, 
como os 26,05%, as parce-

Estelionatários estão uti-
lizando o nome da Secretaria 
de Previdência do Ministério 
da Fazenda para aplicar um 
golpe contra servidores públi-
cos. Por carta, eles informam 
que o servidor teria direito à 
restituição de contribuições 
previdenciárias indevidas. De-

las de empréstimo devem 
se adequar à nova margem 
consignável. Por conta dis-
so, a entidade pleiteia na 
Justiça que os bancos fa-
çam a adequação, evitando, 
assim, que os servidores 

nessa situação se tornem 
inadimplentes. 

De acordo com a advoga-
da Aracéli Rodrigues (Cassel 
Ruzzarin Santos Rodrigues 
Advogados), "pelo princípio 
da imprevisibilidade con-

tratual, é imprescindível 
a adequação das parcelas 
de empréstimos à margem 
consignável reduzida, além 
da fixação mínima de inde-
nização por dano moral co-
letivo, se for verificada uma 

negativação dos nomes 
dos servidores, por esta 
inscrição ser ilícita". O pro-
cesso é o de nº 0153038-
63.2019.8.19.0001 e se 
encontra na 7ª Vara Empre-
sarial do Rio de Janeiro.

Caso queira que o seu convênio Unimed passe a ser 
vinculado ao Sintufrj, ou está interessado em fazer 
adesão ao plano Unimed, você terá até 30 de julho 
para tomar essa providência na sede e nas subsedes do 
Sindicato no HU e na Praia Vermelha. Para os servido-
res do campus UFRJ Macaé, o atendimento presencial 
será no Nupem e nos polos Central e Ajuda. 

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de 
residência, cópia do último contracheque e documen-
tos de dependentes (se houver). 

Em caso de querer que o seu plano Unimed seja vincu-
lado ao Sintufrj: 

• O pagamento da mensalidade de julho/2019 
será efetuado conforme o mês passado.
• Não haverá interrupção em seu atendimento.
• Não precisará cumprir novas carências.
• A sua mensalidade atual não sofrerá nenhum 
tipo de alteração.

Não caiam neste golpe!
pois, por telefone, induzem 
a vítima a pagar uma taxa, 
cuja finalidade seria acelerar 
a liberação da suposta resti-
tuição. Na verdade, tudo não 
passa de uma fraude.

O esquema é o seguin-
te: servidores recebem a 
carta, expedida em nome 

de instituições fictícias, 
como a “União Nacional 
dos Servidores Público (sic) 
Federal (sic)” e a “Federa-
ção Nacional de Previdên-
cia Privada”. 

Na carta, é dito que a 
falsa restituição seria de-
corrente de intervenção da 
Secretaria de Previdência, 
o que teria levado à extin-

ção dos referidos planos 
de previdência, dando ori-
gem à alegada restituição. 
No cabeçalho da corres-
pondência, há números de 
telefone da cidade de São 
Paulo. Quem liga para es-
ses números é orientado 
a fazer um depósito ban-
cário, supostamente para 
acelerar a liberação da 

restituição. A pessoa que 
atende o telefone faz parte 
do esquema criminoso.

Caso recebam essas 
cartas e tenham dúvidas, 
procure o Departamento 
Jurídico do Sintufrj. Agen-
damentos com Alexandre 
Souza no telefone fixo (21) 
3194-7133 ou WhatsApp 
(21) 96549-2530.

Cartas induzem a pagamento de taxa para recebimento de falsa restituição

UPGRADE NA CARREIRA

Sintufrj inscreve para cursos
to a dezembro. Orientação 
Psicopedagógica continu-
ará sendo oferecida neste 
período para auxiliar os alu-
nos de todos os cursos no 
aprendizado. 

A oferta faz parte do pro-
jeto Universidade para os Tra-
balhadores do Sintufrj, que 
tem contribuído e muito para 
o aprimoramento da carreira 
dos técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ. 

O curso de Metodolo-
gia da Pesquisa faz parte 
do programa preparatório 
para o mestrado e doutora-
do; o de Conflitos e Gestão 
Tempo no Contexto Atual é 
voltado para o desenvolvi-
mento de habilidades que 
permitam ao profissional 
gerenciar melhor o seu 
tempo e conflitos, abrindo 
espaço para conciliar estu-
do e trabalho. 

Polo Universitário:
Dia 16/7 – Plantão jurídico (atendimento) 
e atividades da direção sindical (convênios, 
30 horas, avaliação de desempenho e as-
sédio moral). Salas 210 e 211 B. Horário: 
das 9h às 17h.
Dia 17/7 – Atividades da direção (sala 210 B). 
Horário: das 9h às 17h.

Calendário de atividades na UFRJ-Macaé
Unidade Nupem
Dia 16/7 – Plantão jurídico (atendimen-
to) e atividades da direção sindical (con-
vênios, 30 horas, avaliação de desempe-
nho e assédio moral). Salas 14 B e 15 A, 
bloco 2. Horário: das 9h às 17h. 
Dia 17/7 – Atividades da direção (mesma 
pauta). Sala 14 A. Horário: das 9h às 17h. 
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'Universidade será 
berço da resistência a 
Bolsonaro', diz Lindbergh
Movimento estudantil será o polo avançado da luta 
contra governo direitista, prevê ex-senador

O ex-senador Lind-
bergh Farias (PT-
-RJ) acredita que 

nascerá nas universidades 
o levante contra o governo 
Bolsonaro. “O movimento 
estudantil será o polo avan-
çado dessa luta”, disse o ex-
-senador, que no passado 
presidiu a União Nacional 
dos Estudantes (UNE).

Lindbergh afirmou que 
as universidades estão sob 
ataque, com corte de ver-
bas e perseguição política. 
E que a política do atual 
governo vai acabar de des-
truir o ciclo virtuoso para o 
ensino superior criado nos 
governos do PT, quando as 
universidades dobraram o 
número de estudantes.

 “O orçamento do MEC 
pulou de R$ 20 bilhões para 
R$ 100 bilhões”, lembrou. 
“Com os cortes, vai haver 
muita resistência nas uni-
versidades e nos institutos 
federais de educação.”

Ele citou a Emenda 
Constitucional 95 – apro-
vada no governo Temer e 
que congela recursos para 
saúde, educação e outras 
áreas sociais – como devas-
tadora e que vai destruir a 
educação pública se nada 
for feito.

O ex-senador foi o 
convidado da semana do 
Sintufrj Linha Direta, pro-
grama ao vivo transmitido 
pelas redes sociais do sin-
dicato nas tardes de toda 
segunda-feira.

A tese de Lindbergh 
Farias é a de que o setor 
mais dinâmico de oposição 
a Bolsonaro é a educação. 
Ele lembrou o fôlego das 
duas grandes manifesta-
ções ocorridas nos dias 15 e 
30 de julho, quando milha-
res de jovens foram às ruas 
contra os cortes determina-
dos pelo governo.

Congresso da UNE
Quando deu a entrevis-

ta, o ex-senador se prepa-
rava para participar do Con-
gresso da UNE, em Brasília, 
que esperava reunir mais 
de 12 mil estudantes.

“Acredito muito na for-
ça da juventude. E hoje, 
diante do impacto da re-
forma trabalhista e do de-
semprego, acho que o mo-
vimento estudantil está em 
melhores condições de ir 

às ruas conduzir a reação a 
este governo”, ele disse.

Lindbergh presidia a UNE 
em 1992, quando o movi-
mento dos “caras pintadas” 
teve papel decisivo para ti-
rar o presidente Fernando 
Collor do Palácio do Planal-
to. Ele prever lutas estudan-
tis para este semestre.

“A crise vai se agravar. 
É o segundo trimestre de 
crescimento negativo. Esta-
mos a caminho da recessão, 
depois de a economia ter 
ensaiado uma recuperação. 
O cenário é de devastação 
social, e isso vai se refletir 
no desgaste deste gover-
no”, disse. 

Lindbergh acrescentou 
que este quadro é resulta-
do da política econômica 
de Paulo Guedes (ministro 
da Economia). “E o governo 
não vai entregar emprego e 
melhoria econômica”.

O ex-senador invocou 
os números mais recentes 
da pesquisa Data Folha que 
aponta um desgaste inédito 
de Bolsonaro em relação ao 
desempenho nos primeiros 
seis meses de outros presi-
dentes. De acordo com os 
números, 33% classificam o 
governo como ruim ou pés-
simo. 

O quadro é de devasta-
ção social, é só olhar nas 
ruas. No Centro do Rio a 
população de rua se mul-
tiplica, na Lapa o retrato é 
de uma situação de guerra”, 
descreve.

Segundo o ex-senador 
petista, o fator fundamental 
para a criação de um merca-
do de consumo de massas 
no governo Lula foi o fato 
de o aumento real do sa-
lário mínimo ter resultado 
num impacto de 77% acima 
da inflação na previdência 
social. “E, agora, querem 
destruir a Previdência”.

Lindbergh Farias esteve 
na UFRJ para participar da 
posse de Denise Pires de 
Carvalho na Reitoria da uni-
versidade. A representativi-
dade do ato, com a presen-
ça de vários segmentos da 
sociedade civil, de empre-
sários a representantes do 
movimento social, confirma, 
para Lindbergh, a sua tese 
de que será a universidade o 
berço da resistência mais vi-
gorosa ao governo direitista 
do presidente Bolsonaro.

Foto: Renan Silva
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