
NÃO 
Jornal do Sintufrj

Ano XXVI - Nº 1305 12 a 18 de agosto de 2019 www.sintufrj.org.br

A SERVIÇO DA CATEGORIA

O                da UFRJ

1 - Sessão extraordinária do Conselho 
Universitário (Consuni) da UFRJ, a maior 
universidade federal do país, rejeitou o 
Future-se, a proposta do MEC que des-
caracteriza a universidade pública. 

2 - Houve unanimidade contra o pro-
jeto, envolvendo forças que nem sempre 
concordam no cotidiano da universida-
de. A decisão foi antecedida de intenso 
debate, que resultou numa enxurrada 
de críticas ao Future-se. 

3 - Tais críticas ao projeto acabaram 
aproximando professores, técnicos-admi-
nistrativos e estudantes com visões dife-
rentes sobre o cotidiano da universidade.

4 - Foi, de fato, um momento históri-
co, que abre esperança sobre a capaci-
dade de a comunidade universitária re-
sistir aos ataques às instituições federais 
de ensino superior.             
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Future-se rejeitado

As manifestações convocadas 
pelas entidades da educação e 
pelas centrais sindicais contra os 
cortes orçamentários e o fim da 
previdência pública ganharam 
mais fôlego diante das ameaças 
de Bolsonaro e Moro. Será um Dia 
Nacional de Luta no país. Como 
das vezes anteriores, o pessoal da 
UFRJ vai se concentrar a partir das 
15h diante do IFCS, no Largo de 
São Francisco.

Página 3

Ameaça de repressão fortalece o 13 de Agosto
O país vai às ruas nesta terça-feira 
com o vigor dos protestos de maio

8 DE AGOSTO. O Conselho 
Universitário escreve página 
de resistência aos ataques à 
universidade pública

NÃO 



EDIÇÃO No 1305 – 12 A 18 DE AGOSTO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br2Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj

EXPEDIENTE
Coordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam) e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / 
Edição: Ana de Angelis e L.C.M. / Reportagem: Ana de Angelis, Eliane Amaral e Regina Rocha / Estagiário: Lucas Azevedo / Projeto Gráfi co: Jamil Malafaia / Diagramação: 
Luís Fernando Couto, Jamil Malafaia e Edilson Soares / Fotografi a: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Tiragem: 4500 exemplares / As matérias não assinadas deste 
jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical / Impressão: 3graf (21) 3860-0100.

FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br / Telefones: 21 3194 -7112 / 7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefones: 21 3194-7101 / 7104.

CNPJ:42126300/0001-61
Cidade Universitária - Ilha do Fundão
Rio de Janeiro - RJ
Cx Postal  68030 - Cep 21941-598

DOIS PONTOS

PLANTÕES DO JURÍDICO

Adesão à Unimed

Fale com o Sintufrj 

Termina na quinta-
-feira, 15 de agosto, o 
prazo para adesão à 
Unimed com isenção to-
tal de carência, e o pla-
no passa a valer a partir 
do dia 1º de setembro. 

Os interessados de-

Nesta segunda-feira, 12, 
às 14h, no Espaço Saúde 
do Sindicato,  será realizado 
mais um bate-papo entre a 
Coordenação de Esporte e 
Lazer e representantes de 
equipes de futebol das uni-
dades da UFRJ sobre a Copa 
Sintufrj. 

Para facilitar a comunicação telefônica do sindica-
lizado com sua en� dade, o Sintufrj implantou um sis-
tema digital de direcionamento de chamadas. A par� r 
de agora, quando você discar o número (021) 3194-
7100, uma gravação irá orientá-lo para o departamen-
to específi co (Jurídico, Convênios, Secretaria, etc.) e 
para se informar sobre as ações judiciais.

Sede do Sintufrj, no Fundão:
Cível e Trabalhista, de 2ª a 6 ª-feira.
Manhã – Das 9h às 11h30.
Tarde – Das 14h às 17h.
Telefone para agendamento: (21) 3194-7133 / 96549-2530.

Subsede sindical no Hospital Universitário (HU): 
Cível – 2ª e 6ª-feira, das 9h às 12h.
Trabalhista – 3ª e 5ª-feira, das 8h às 12h.
Telefone para agendamento: (21) 3938-6149/6150.

Subsede sindical na Praia Vermelha: 
Cível – De 15 em 15 dias, das 9h às 16h.
Trabalhista – Toda úl� ma quarta-feira do mês, das 10h às 13h.
Telefone para agendamento: (21) 2542-9143.

Campus UFRJ-Macaé – Uma vez por mês, a ser informado.

Campus UFRJ-Xerém – Plantão no mês de agosto.
Civil – Dia 14/8, das 9h às 12h.
Telefone para agendamento: (21) 3194-7133 / 96549-2530

Setores e Ramais (prefi xo 3194)
Recepção   7104/7101
Secretaria   7121
Atendimento  7100
26,05%    7141
Espaço Saúde (Academia) 7123/7131/7147
Aposentados   7127
Assessor da Direção  7109
Coordenação de 
Administração e
Finanças (CAF)   7130
Financeiro                            7108/7137               
Convênios                           7102/7103/7105
CPD                                      7115
Departamento de 
Comunicação 
Sindical (Decos)  7112/7146
Estúdio                               7114  
Reprografi a                        7117
Departamento Jurídico        
(Dejur) – Alexandre    7133
Dejur Cível                           7144/7145
Dejur Estagiários                 7119/7129
Dejur Mauro                        7110
Dejur Trabalhista                 7111/7125
Departamento de Pessoal       7132
Insalubridade                       7128
Sala de Reuniões                 7116
Administração                     7113
Almoxarifado                      7138
Copa                                    7118

vem procurar a sede do 
Sintufrj, no Fundão, ou 
as subsedes da entidade 
no Hospital Universitário 
(Fundão) e na Praia Ver-
melha.

Documentos necessá-
rios: RG, CPF, comprovante 

de residência, cópia do 
úl� mo contracheque e 
documentos de depen-
dentes (se houver).

Telefones do setor de 
Convênios do Sintufrj: 
(21) 3194-7102, 3194-
7103 ou 3194-7105. 

Estão faltando acertar al-
guns detalhes e ajustar as re-
gras do campeonato. Um dos 
pontos a serem discu� dos 
também nessa reunião será a 
par� cipação da Vila Residen-
cial da UFRJ na compe� ção.

A Copa Sintufrj está previs-
ta para outubro, mês em que 

se comemora o Dia do Ser-
vidor Público. Por enquan-
to, estão inscritas equipes 
do Hospital Universitário, 
Coppe, Escola de Educação 
Física e Desportos, Prefeitura 
Universitária, Centro de Tec-
nologia e Centro de Ciências 
da Saúde (CCS). 



3EDIÇÃO No 1305 – 12 A 18 DE AGOSTO DE 2019
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjMOVIMENTO

Compromisso com a luta

Greve em defesa da 
educação pública e 
contra a reforma da 
Previdência!

EDITORIAL

Na terça-feira, 13, Dia 
Nacional de Luta contra a 
Reforma da Previdência e em 
Defesa da Educação Pública 
e de Qualidade, os técnicos-
-administra� vos da UFRJ vão 
parar e aderir às mobiliza-
ções conjuntas dos estudan-
tes e professores da universi-
dade e de todas as categorias 
e movimentos sociais que, 
nessa data, ocuparão as 
ruas no Rio de Janeiro, como 
ocorrerá em todo o país. 

Às 15h, no dia 13, os três 

O governo Bolsonaro 
parece disposto a 
tratar a educação 

pública como caso de polí-
cia. Em portaria publicada 
no úl� mo dia 8 de agosto, 
o ministro Sergio Moro au-
torizou o uso da Força Na-
cional de Segurança Pública 
para reprimir as manifesta-
ções marcadas para o dia 13 
de agosto.

A medida, combinada 
com os novos cortes no orça-
mento da educação pública 
e o lançamento do Future-
-se, projeto que acaba com 
a autonomia universitária e 
entrega o fi nanciamento e 
a gestão das universidades 
à inicia� va privada, sem o 
mínimo diálogo com a socie-
dade, deixa explícita a opção 

do governo pela truculência e 
autoritarismo.

A UFRJ, no entanto, não 
vai se in� midar. A úl� ma ses-

são do Consuni rejeitou o 
Future-se por unanimidade, 
mostrando a disposição da 
comunidade acadêmica em 

resis� r e defender a univer-
sidade pública, gratuita e de 
qualidade.

Cabe lembrar que, em re-

cente entrevista, a reitora De-
nise Pires explicitou o drama 
vivido pela UFRJ: o con� ngen-
ciamento deixou a ins� tuição 
sob risco de não conseguir 
manter condições mínimas 
de funcionamento já a par� r 
do próximo mês.

O Sintufrj, ao lado da Adu-
frj, APG e DCE, reforça seu 
compromisso com a luta. Va-
mos ocupar as ruas do Rio de 
Janeiro para derrotar a polí� ca 
de um governo inimigo da edu-
cação e da democracia, sem 
medo das ameaças violentas 
de Bolsonaro e seus ministros. 
Queremos mais verbas para a 
educação e a manutenção da 
autonomia que nos permita 
cumprir um papel fundamen-
tal para a construção de um 
país justo e soberano.

TRUCULÊNCIA E AUTORITARISMO deste trio precisam ser rechaçados pela força do povo nas ruas

Fotos: Internet

segmentos que compõem 
a comunidade universitária 
da UFRJ se concentrarão no 
Ins� tuto de Filosofi a e Ciên-
cias Sociais (IFCS) para uma 
plenária comunitária. Dali, 
todos seguirão em passeata 
até a Candelária para o gran-
de ato conjunto. A expecta� -
va da União Nacional dos Es-
tudantes (UNE), das centrais 
sindicais e dos movimentos 
sociais é que a mobilização 
de terça-feira seja maior do 
que #15M, #30M e #14J. 

Margaridas em marcha   
Milhares de mulheres do 

campo, fl oresta e das águas, 
do Brasil e de outros 26 
países, que par� cipam da 6ª 
Marcha das Margaridas, cujo 
lema deste ano é “Na luta 
por um Brasil com soberania 
popular, democracia, jus� ça, 
igualdade e livre de violên-
cia”, chegam à capital fede-
ral no dia 13 para reforçar a 
manifestação dos estudantes 
e trabalhadores. Mas a Mar-
garidas ocuparão o Planalto 

Central também durante 
toda a quarta-feira, 14.

O Sintufrj par� cipará da 
marcha com quatro compa-
nheiras: três da base e uma 
da direção. Essas compa-
nheiras também representa-
rão a categoria no Encontro 

Nacional de Mulheres Traba-
lhadoras, organizado pela Fa-
subra, de 12 a 14 de agosto, 
cuja programação se fundirá 
com a da greve nacional em 
defesa da educação e contra 
a reforma da Previdência, e a 
Marcha das Margaridas.  
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A UFRJ diz não ao Future-se
Decisão do Consuni foi aprovada por unanimidade. Oposição ao projeto uniu forças com visões diferentes sobre a universidade

Sessão extraordinária do 
Conselho Universitário 
(Consuni) da UFRJ, a 

maior universidade federal 
do país, rejeitou o Future-
-se, a proposta do MEC que 
descaracteriza a universi-
dade pública. Houve una-
nimidade contra o projeto, 
envolvendo forças que nem 
sempre concordam no coti-
diano da universidade.

A decisão foi antecedida de 
intenso debate, que resultou 
em uma enxurrada de críticas 
ao Future-se. 

A sala do conselho lotou 
de técnicos-administrativos, 
professores e estudantes. Nas 
paredes e nas mãos dos que 
participavam na plenária, car-
tazes com frases de protestos, 
boa parte dos quais produzi-
dos pelo Sintufrj. 

A sessão foi presidida pelo 
vice-reitor Frederico Rocha. A 
reitora Denise Carvalho havia 
viajado para Rondônia, onde 
ministrou aula magna. 

Entre as deliberações, o 
colegiado aprovou Nota da 
UFRJ, que será encaminhada 
ao MEC. 

O texto reafirma que o 
Future-se pode atingir a au-
tonomia administrativa, didá-
tica e de gestão financeira da 
universidade, que passaria a 
ser gerida por uma organiza-
ção social. 

Na nota, a UFRJ declara 
que está aberta ao diálogo, 
mas identifica no projeto 
imposição de mudança de 
personalidade jurídica da 
instituição, além dos riscos 
à integridade administrati-
va, pedagógica, científica e 
patrimonial.

O Consuni também de-
liberou pela ampliação do 
grupo de trabalho (GT) que 
produziu o estudo sobre o 
Future-se, com participação 
de representantes das deca-
nias, de técnicos-administra-
tivos e de estudantes, com 
a tarefa de formular contra-
proposta da UFRJ.

O que eles disseram
“O projeto, no seu formato atual, ofende 
alguns princípios que consideramos essen-
ciais para a universidade”, observou o vice-
-reitor Carlos Frederico Rocha, entre eles 
a autonomia universitária, a integralidade da 
universidade, a garantia do financiamento 
público e a defesa das carreiras e dos con-
cursos públicos. “Esses elementos precisam 
estar em qualquer proposta da universida-
de”, resumiu.

“O governo Bolsonaro conseguiu unificar a 
UFRJ em torno do “não” categórico à propos-
ta. Isso é um marco de resistência e defesa 
da autonomia da universidade e da educação 
pública”, disse a representante dos técnicos-
-administrativos no Consuni e coordenadora-
-geral do Sintufrj, Gerly Miceli, explicando 
que a categoria vai contribuir no GT com o 
seu projeto “Universidade Cidadã para os 
Trabalhadores”.

A UFRJ SOB AMEAÇA mobilizou estudantes, técnicos-administrativos e professores em reunião no Conselho Universitário

Fotos: Renan Silva
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Mariana Trotta, vice-presidente regional 
do Andes-SN, avalia que o Future-se coloca 
em risco o ensino superior público como 
previsto na Constituição, fruto da luta dos 
trabalhadores organizados e dos movimen-
tos em defesa da universidade pública. 

“Não há futuro sem educação pública, gra-
tuita e de qualidade. A UFRJ está cumprin-
do o papel de mostrar para a sociedade que 
esta unidade dos segmentos vai estar cada 
vez mais forte”, disse o conselheiro técnico-
-administrativo Huascar da Costa Filho, 
coordenador-geral do Sintufrj.

“É um pulo no escuro. Não queremos o 
McDonald's no Fórum de Ciência e Cultura ou 
a L’Oréal ditando as regras em laboratórios. É 
nisso que se transformará a universidade se 
não estivermos atentos”, apontou a coorde-
nadora do Sintufrj Noemi de Andrade.

“Estamos hoje no Conselho Universitário 
da UFRJ para levar a opinião dos estudan-
tes brasileiros – representados pela UNE, 
depois que nosso congresso reuniu mais 
de 10 mil estudantes em Brasília – de que 
o Future-se é um ataque muito grave à 
autonomia e à universidade pública”, disse 
o presidente da União Nacional dos Estu-
dantes (UNE), Iago Montalvão.

Moção da UFRJ sobre o “Future-se”

• O Colegiado aprovou o teor da nota. A forma final ainda dependia de ajustes.
 A Universidade Federal do Rio de Janeiro possui um profundo compromisso com a educação brasileira, 

com o desenvolvimento científico e tecnológico e com a diminuição das desigualdades que assolam nosso país. 
Partindo desse pressuposto, nunca nos omitimos em debater a educação.

Entretanto, fomos surpreendidos nas últimas semanas pelo anúncio do programa “Future-se”, do Governo 
Federal, construído sem nenhum diálogo com reitores e associações de docentes, de técnico-administrativos e 
de estudantes. Nenhuma representação da comunidade acadêmica foi preliminarmente ouvida na elaboração 
de um programa que transforma profundamente a educação brasileira, como se uma consulta pública online 
pudesse cumprir essa função num tema tão profundo e central para o país.

O “Future-se”, nome escolhido pelo ministério, é uma promessa de financiamento privado para ensino, 
pesquisa e extensão, desde que as universidades abram mão do seu modelo de governança, submetam sua 
gestão a organizações sociais indicadas pelo MEC e, em suma, abram mão da sua autonomia. Tudo isso em 
prazo recorde para “adesão”. Trata-se do fim da garantia orçamentária constitucional e a institucionalização da 
financeirização e especulação com os recursos que supostamente irão manter a universidade.

Determinando que entes privados possam participar da gestão da Universidade (e, portanto, do dinheiro 
público) e isentando o Estado da responsabilidade de financiador prioritário das instituições de ensino superior, 
o Governo Federal condena a Universidade pública, gratuita e de qualidade. Com esta, condena também o 
futuro do país, abalando profundamente a relativa democratização do ensino superior alcançada nos últimos 
anos, a formação de pessoas, o desenvolvimento de ciência e tecnologia e de serviços voltados aos interesses 
mais imediatos da população brasileira. 

A gestão por Organizações Sociais abre margem também para o fim das carreiras: Os atuais servidores 
Docentes e Técnicos Administrativos em Educação poderão ser cedidos às OS, passando a receber seus paga-
mentos por elas. Contratos de prestação de serviço – inclusive no regime de trabalho intermitente – ocuparão 
o lugar de concursos públicos. É a precarização do trabalho radical e explícita.

O projeto também ameaça a extensão universitária. A Lei Rouanet, uma lei criada para o fomento de ativi-
dades culturais, surge como “solução” para a extensão, ignorando que inovação e desenvolvimento tecnológico 
também são desenvolvidas em projetos de extensão e desobrigando o Estado de financiar as atividades.

O “Future-se”, portanto, deve ficar no passado. Para solucionar a crise das Universidades, é necessário que 
haja prioridade em garantir que os recursos do Estado sejam direcionados para a educação pública, ao contrá-
rio do que vimos nos últimos anos, com a Emenda Constitucional 95 e os sucessivos cortes orçamentários, que 
hoje significam para a UFRJ o risco da interrupção das atividades acadêmicas, da limpeza, de seus restaurantes 
universitários, entre outros serviços fundamentais para o funcionamento cotidiano da instituição. Garantidos o 
financiamento e a autonomia universitária, não há dúvida de que a UFRJ e as demais Universidades continuarão 
a cumprir papel fundamental para que alcancemos um país justo e soberano.

Moção condena projeto
O Consuni aprovou, também por unanimidade, Moção da UFRJ condenando o Future-se. O texto, proposto 

por técnicos-administrativos e estudantes, denuncia que o projeto determina que “entes privados participem 
da gestão da universidade”, isentando o Estado de sua obrigação de financiar essas instituições e condenando 
o futuro da universidade e do país.

Análise 
O pró-reitor de Planeja-

mento, Desenvolvimento e 
Finanças, Eduardo Raupp, 
apresentou o resultado da 
análise preliminar prepara-
da pelo GT da Administração 
Central sobre o Future-se. 
Segundo ele, o programa 
tem uma série de inconsis-
tências. “O que não que-
remos”: redução da auto-
nomia, ameaças ao caráter 
público, gratuito e de quali-
dade da universidade, risco 
ao tripé ensino-pesquisa-
-extensão, contratação para 
atividades-fim por entidades 
privadas, fim dos concursos 
públicos e desestruturação 
da carreira docente e técni-
co-administrativa.

Outras 
moções 

Os conselheiros aprova-
ram moção de apoio às mo-
bilizações do Dia Nacional 
de Luta em defesa da edu-
cação e de direitos e contra 
a reforma da Previdência, 
dia 13, terça-feira; repúdio 
à exoneração do diretor 
do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
Ricardo Galvão, alvo de 
acusações sem fundamen-
to por parte do governo; e 
solidariedade à família de 
Fernando Santa Cruz e aos 
presos políticos torturados 
durante a ditadura.

Fotos: Renan Silva
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Informes JurídIcos 

Funções gratificadas
Na quarta-feira, 14, a 

Assessoria Jurídica 
do Sintufrj entra-

rá com representação no 
Ministério Público Federal, 
no Rio de Janeiro (MPF/RJ), 
com o objetivo de garantir 
as funções gratificadas dos 
trabalhadores da UFRJ.

De acordo com o asses-
sor jurídico Rudi Cassel, a re-
presentação do Sintufrj soli-
citará ao MPF/RJ que ajuíze 
ação civil pública, tendo por 
fundamentos, em resumo, a 
exemplo do que fez o MPF/
RS, que “o Decreto nº 9.725, 
de 12/3/2019, adota  nor-

mativas referentes a cargos 
em comissão e, em espe-
cial, a funções de confiança 
de universidades e institu-
tos federais, absolutamente 
inconstitucionais e ilegais, 
uma vez que:

- a extinção de cargos 
em comissão e de funções 
de confiança ora pretendi-
da veiculada por decreto 
presidencial editado pre-
tensamente com base no 
artigo 84, caput, inciso VI, 
alíneas “a” e “b” da Cons-
tituição, viola a própria dis-
posição desse artigo cons-
titucional, uma vez que os 

efeitos do decreto se di-
recionam a cargos ocupa-
dos, conforme se verifica 
do artigo 3º da norma em 
questão;

- afeta diretamente a 
gestão das universidades e 
institutos federais, a quem 
a Constituição, conforme o 
artigo 207, atribuiu auto-
nomia administrativa e de 
gestão financeira e patri-
monial.

Que as disposições 
do Decreto nº 9.725, de 
12/3/2019, ferem os ar-
tigos 52, 53 e 54 da Lei nº 
9.394/1996, e os artigos 2º; 

3º, I e II; 5º, I e II; 6º; 37, ca-
put e I; 84, VI; 206, II, III e 
VI, e 207, todos da Consti-
tuição Federal.

Que os dispositivos do 

Prezada Danielle,
É com muita alegria que venho comunicar que passei no Mestrado da UNIRIO 2019 – Biblio-
teconomia.
Quero aproveitar a oportunidade para agradecer e reconhecer o trabalho maravilhoso das 
professoras Sandra (Inglês), Elisia (Redação Acadêmica) e Talita (Metodologia).
Sem elas não teria conseguido essa tão almejada vaga no mestrado.
A seleção consistia em: 
– Prova de conhecimentos específicos
Discursiva. Escrevi três páginas, que sem as orientações e os ensinamentos da Elisia não teria 
conseguido escrever e passar com coerência e precisão, tirando uma boa nota.
– Prova de inglês
Um texto de três páginas em inglês, para fazer um resumo em português.
Antes dos ensinamentos da Sandra, com certeza teria ficado em pânico com o tamanho da 
prova, pois nunca dominei o inglês. Mas Sandra, com sua didática incrível, me fez ficar con-
fiante e encarar firme o desafio do "textão".
– Prova oral e apresentação do projeto de pesquisa
Antes das aulas da Talita, não tinha noção de como começar a montar o meu projeto de pes-
quisa. Suas aulas foram preciosas.
Com tudo o que aprendi no curso de metodologia, minha prova oral foi muito tranquila, con-
seguindo passar com firmeza, coerência e na estrutura que Talita ensinou.
Valeu muito a pena participar do "Curso de Capacitação – Curso preparatório para Mestrado 
e Doutorado" – SINTUFRJ.

Atenciosamente,

Marília Santos Macedo 
Bibliotecária – CFCH/UFRJ

Mensagem de uma sindicalizada

Decreto nº 9.725/2019 que 
determinam os efeitos con-
cretos cuja medida judicial 
deveria obstar são seus ar-
tigos 1º, II, “a” e “b”, e 3º.

Com o sentimento de que estamos prestando um bom serviço à categoria, a Direção do Sintufrj 
– Gestão Ressignificar registra o recebimento deste e-mail da sindicalizada Marília Santos Macedo, 
ex-aluna dos nossos cursos preparatórios para ingresso na pós-graduação, endereçado à nossa co-
ordenadora pedagógica.  

Desde o dia 22 de julho 
estão abertas as inscrições 
para os cursos do Sintufrj 
de capacitação e prepara-
ção para a pós-graduação 
lato sensu e stricto sensu. 
Algumas turmas já estão 
completas, por isso a Co-
ordenação de Educação 
e Cultura recomenda que 
os interessados entrem na 
lista de reserva de vagas 
para o próximo semestre. 
O edital dos cursos está no 
site da entidade. Procure o 
Sindicato.  

Sintufrj 
inscreve 
para cursos

Na sessão do Conselho 
Universitário (Consuni), no 
dia 8 de agosto, o vice-rei-
tor Carlos Frederico Rocha 
explicou que a Advocacia-
-Geral da União (AGU) está 
de mãos atadas em relação 
ao decreto do governo so-
bre as ações gratificadas 
nas universidades, e que o 
Sintufrj entrará com ação 
no Ministério Público Fe-
deral/RJ (MPF). 

A pró-reitora de Pesso-

Repercussão no Consuni
al, Luzia Araújo, disse que o 
percentual de gratificação 
nem sequer remunera os 
trabalhadores à altura da 
responsabilidade que as-
sumem nas unidades e que 
agora perdem. E repetiu 
praticamente a mesma in-
formação do vice-reitor: a 
UFRJ não pode entrar com 
ação no MPF, mas o Sintu-
frj atendeu aos anseios da 
categoria e “agora estamos 
no aguardo".
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Está no Senado: Vai ter mais luta!
A maioria dos 
parlamentares 
rejeitou todas as 
alterações propostas 
pela oposição no 
primeiro turno de 
votação na Câmara 
para tentar diminuir 
os prejuízos dos 
trabalhadores, mas 
como o presidente 
da República liberou 
R$ 3 bilhões em 
emendas para os 
deputados fazerem 
o que ele quer... 
Foram 370 votos a 
favor e 124 contra. 
Eram necessários 
somente 308 votos. 

No Senado, a PEC será 
votada também em dois tur-
nos, e o governo quer que 
isso ocorra até setembro. 
São necessários pelo menos 
49 votos dos 81 senadores. 
As bancadas de oposição, as 
centrais sindicais e os movi-
mentos sociais atuam para 
mobilizar os trabalhadores 
e a população em geral para 
impedir que isso ocorra. O 
ato nacional no dia 13 de 
agosto promete.

Na primeira fase de tra-
mitação da reforma na Câ-
mara, a oposição conseguiu 
retirar, entre outras coisas, 
a mudança nas regras do 
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC) e a instituição 
de um sistema de capitaliza-
ção. Mas o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, vai 
propor novamente a capita-
lização no Senado.

Servidor
A professora do Institu-

to de Economia da UFRJ, 
Denise Gentil, reafirma que 
a “reforma” da Previdência 
de Bolsonaro é cruel para os 
pobres e para os servidores 
públicos, agentes adminis-
trativos, médicos, profes-
sores e outros profissionais 
de várias áreas do Estado 
que compõem a classe mé-
dia. “As consequências são 
muito graves e mais perdas 
virão”, alertou.

A aposentadoria do ser-
vidor obedecerá à seguinte 
regra: idade mínima de 62 
anos para mulheres e 65 
para homens; tempo de 
contribuição de 25 anos 
para homens e mulheres 
– maior do que os 15 anos 
dos trabalhadores do setor 
privado; 10 anos de tempo 
no serviço público e 5 anos 
de tempo no cargo. 

As duras regras aprova-
das pela Câmara dos Depu-
tados dificultam a aposen-
tadoria, reduzem os valores 
dos benefícios, aumentam 
o tempo de contribuição e 
deixam órfãos e viúvas com 
menos de um salário de pen-
são por morte, entre outras 
maldades. A CUT listou cin-
co maldades que mais vão 
impactar negativamente na 
vida de milhões de traba-
lhadores: Pensão por morte; 
Aposentadoria por invalidez; 
Aposentadoria especial; Fim 
da aposentadoria por tempo 
de contribuição; e Cálculo da 
renda/Média salarial. Confira 
uma delas: 

Cálculo da renda / média 
salarial – O cálculo dos bene-

Cinco maldades da Câmara
fícios proposto pela reforma 
é desvantajoso se considera-
do o tempo de contribuição 
necessário para obter a apo-
sentadoria com valor integral 
da média salarial.

Atualmente, são levadas 
em conta as contribuições 
feitas a partir de julho de 
1994. O cálculo é feito em 
cima de 80% das maiores 
contribuições – as 20% me-
nores são descartadas. Com 
isso, a média é maior e, por-
tanto, melhora o valor do be-
nefício.

A reforma muda o cálcu-
lo para a média de todas as 
contribuições desde julho 
de 1994. O resultado será a 
redução na renda de benefi-
ciários que tiverem variações 

salariais ao longo do tempo.
O trabalhador vai rece-

ber apenas 60% da média 
geral de 20 anos que con-
tribuiu com a Previdência e 
2% a mais por cada ano que 
ultrapasse os 20 anos. Hoje, 
com 20 anos de contribui-
ção esse trabalhador recebe 
90% do valor do seu benefí-
cio. Com a reforma, vai rece-
ber 60%.

Já a trabalhadora vai re-
ceber apenas 60% da média 
geral dos 15 anos que contri-
buiu com a Previdência e 2% 
a mais por cada ano que ul-
trapasse esse período. Hoje, 
com 15 anos de contribuição 
as mulheres recebem 85% 
do valor do benefício. Com a 
reforma, vai receber 60%.

O SABUJO. Rogério Marinho,  
servil e bajulador de poderosos, 
como deputado do PSDB 
articulou a reforma trabalhista. 
Agora, da equipe de Bolsonaro, 
age para acabar com a 
Previdência pública

Foto: Internet
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A vida dos servidores após a 
reforma da Previdência* 

Impacto 
“É cruel não só para os 

pobres. É também para 
os servidores públicos, os 
agentes administra� vos, 
médicos, professores, pro-
fi ssionais de várias áreas 
do Estado que compõem a 
classe média.” 

Os servidores 
levarão suas 
vantagens 
pessoais para a 
aposentadoria?

“Não. O que haverá será a re-
dução de salários, pensões e apo-
sentadorias. Haverá aumento da 
alíquota normal de contribuição 
previdenciária, que irá de 7,5% 
para quem recebe salário míni-
mo até 22% para os que recebem 
mais de R$ 39 mil.”

Como fica a idade 
para o servidor? 

“Elevação de 55 anos para 62 anos 
(mulheres), sete anos a mais. E de 60 
para 65 anos (homens), acompanhando 
a regra geral do Regime Geral da Previ-
dência Social.”

Como serão as regras de 
transição para o servidor?

“Para os que já estão no cargo e ainda não cumpriram as condições 
para a aposentadoria, será através do sistema de pontos (soma o tem-
po de contribuição mais a idade mínima) e terão que ter cumprido o 
tempo de contribuição de 30 anos (mulheres) e de 35 anos (homens).

A idade mínima terá que ser de 56 anos (mulheres) e de 61 anos 
(homens).”

Com a reforma, 
quais as 
condições para 
o servidor se 
aposentar?

“Cumprir idade mínima (62 
anos para mulheres e 65 para ho-
mens), sete anos a mais para mu-
lheres; tempo de contribuição (25 
anos homens e mulheres), maior 
do que os 15 anos dos trabalhado-
res do setor privado; tempo de ser-
viço público (10 anos) e tempo no 
cargo (5 anos).”

Qual será a 
regra para 
quem entrar 
depois?

“Servidores que ingressa-
rem depois terão de aderir ao 
Funpresp (Fundação de Pre-
vidência Complementar do 
Servidor Público Federal). Se 
aposentarão pela média arit-
mé� ca simples de todos os 
salários de contribuição (60% 
acrescidos de 2% para cada 
ano de contribuição que vier 
a superar o mínimo de tempo 
de 20 anos).” 

*INFORMAÇÕES BASEADAS EM ENTREVIS-
TA DA PROFESSORA DA UFRJ DENISE GENTIL.

Como ficará 
o valor da 
aposentadoria 
do futuro 
servidor depois 
da reforma? 

“O valor da aposentadoria se-
guirá limitado ao teto do regime 
geral, somado ao valor que o ser-
vidor conseguir obter com sua 
poupança no Funpresp (Fundação 
de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal).”

Com a reforma, 

Como fica a idade 

Qual será a 

transição para o servidor?

Os servidores Com a reforma, 
quais as 

Como ficará 

A MAIORIA DA CÂMARA votou em dois turnos a favor de uma reforma da Previdência que pune os mais pobres e os servidores federais
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