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Plano  Personal Alfa  Beta  Delta
Faixa  Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18  R$ 194,74 R$ 216,35 R$ 300,69 R$ 345,16
19 a 23 R$ 274,37 R$ 274,82 R$ 382,05 R$ 438,52
24 a 28 R$ 309,22 R$ 343,50 R$ 477,48 R$ 548,07
29 a 33 R$ 325,32 R$ 361,42 R$ 502,41 R$ 576,69
34 a 38 R$ 345,10 R$ 383,39 R$ 532,95 R$ 611,74
39 a 43 R$ 394,68 R$ 438,45 R$ 609,44 R$ 699,60
44 a 48 R$ 477,70 R$ 530,67 R$ 737,65 R$ 846,70
49 a 53 R$ 549,30 R$ 610,24 R$ 848,25 R$ 973,73
54 a 58 R$ 765,19 R$ 850,10 R$ 1.181,63 R$ 1.356,39
>59  R$ 1.167,73 R$ 1.297,49 R$ 1.803,17 R$ 2.069,83

Faixa  Titular e   
Etária  Dep. Direto Agregado 
0 a 18  R$ 153,35 R$ 168,68 
19 a 23 R$ 176,35 R$ 193,98 
24 a 28 R$ 207,02 R$ 227,72 
29 a 33 R$ 245,35 R$ 269,89 
34 a 38 R$ 291,36 R$ 320,49 
39 a 43 R$ 345,03 R$ 379,53 
44 a 48 R$ 410,97 R$ 452,06 
49 a 53 R$ 502,97 R$ 553,27 
54 a 58 R$ 619,52 R$ 681,47 
  59+  R$ 915,47 R$ 1.007,02 

Aumento do plano de saúde Amil 
De acordo com a em-

presa, o reajuste do plano 
foi baseado nos seguintes 
mo� vos, considerando que 
o contrato Amil/Sintufrj 
apresenta algumas carac-
terís� cas próprias:  
a) Número de pessoas 
com faixa etária elevada 
– É o nosso caso, por ser 
um contrato muito an� go 
(desde 1989) e que duran-
te anos não houve ingresso 
de novas vidas. Cerca de  
35% das pessoas têm ida-
de acima de 60 anos.
b) Pouca oxigenação – So-
mente dos úl� mos 15 anos 
para cá, com a entrada de 
novos servidores na UFRJ, 
foram permi� das novas 
adesões ao plano, mas as 

e, por isso foram realizadas 
várias rodadas de negocia-
ção. 

O índice de 16,70% ain-
da é muito elevado para 
os sindicalizados diante da 
realidade em que vivemos, 
mas foi o possível a que se 
chegou por conta da alta 
sinistralidade e por, desde 
2018, não ser possível ter 
novas adesões ao contrato, 
o que manteve a faixa etá-
ria alta.

Já para o contrato ini-
ciado em 2019, o reajuste 
estabelecido se deu con-
forme data do aniversário 
do contrato, que é no mês 
de setembro, independen-
te de quando o benefi ciá-
rio ingressou.

Dia: Terça-feira, 1/10.
Horário: Das 12h às 13h40.
Local: Sala 3 do bloco E, subsolo do CCS.
Pauta: Reorganização da jornada de trabalho, pon-
to eletrônico, insalubridade e assédio moral. 

Dia: Terça-feira, 1/10.
Horário: 10h.
Local: Sala da pós-graduação (ao lado da secretaria 
de pós-graduação do IBqM), no bloco D, subsolo do 
CCS. 

Tabelas de preços da Unimed e Caurj  

Reunião no ICB

Reunião na Faculdade 
de Farmácia

opções ao plano ainda são 
em número insufi ciente 
para torná-lo equilibrado.
c) Sinistralidade – É alto o 
índice de u� lização do plano 
por  todos os benefi ciários: 
o contrato permite 70%, e 
nos úl� mos 12 meses u� li-
zamos 85,28%. 
d) Liberação de novos pro-
cedimentos – Todo ano, no 
mês de janeiro, o governo 
libera novos procedimen-
tos – fazem parte do rol da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar.

Negociação
Inicialmente, a Amil apre-

sentou para a All Care, ad-
ministradora do plano, pro-
posta de reajuste de 29,5%, 
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SUFOCO FINANCEIRO. Detalhe do 
histórico pilotis do prédio da Reitoria. 
Imagem revela falta de recursos para 

manutenção mínima       

As universidades, os 
ins� tutos e as es-
colas federais estão 

por um fi o, sob ameaça de 
interrupção de suas a� vida-
des acadêmicas por falta de 
dinheiro. O presidente Jair 
Bolsonaro cortou recursos 
para a educação pública e 
os bloqueios no orçamen-
to das ins� tuições federais 
de ensino a� ngem desde a 
educação básica até a pós-
-graduação. 

O limite da UFRJ para fa-
zer frente às despesas cor-
rentes, como água, luz, lim-
peza, é o mês de setembro. 
Os testes de habilidades es-
pecífi cas e de capacitação 
específi ca foram adiados 
sine die porque a universi-
dade não tem como bancar 
seus custos, mas terão que 
ser feito antes do Enem.  

E as pesquisas cien� fi -
cas? Já eram! O governo 
cortou as bolsas de fomen-
to, e, com o corte de inves-
� mentos na educação, o 
desenvolvimento tecnoló-
gico e os avanços na área 
médica cessam. O Brasil 
vai voltar a ser o país sub-

BRASIL

médica cessam. O Brasil 
vai voltar a ser o país sub-

A UFRJ vai parar!
No dia 2, debate no 
Fundão. Em 3 de 
outubro, no Rio de 
Janeiro e nas capitais 
dos estados, Ato 
Nacional em defesa 
das empresas estatais

desenvolvido de matutos e 
lambe-botas dos america-
nos?! 

O país inteiro está mer-
gulhado num caos inimagi-
nável tempos atrás. O de-
semprego cresce ao invés 
de melhorar em seis meses, 
conforme prometeu o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, no início do gover-
no. Já somos um país de de-
sempregados e da mão de 
obra barata após a reforma 
trabalhista e da lei da ter-
ceirização incondicional. 

Aos poucos, Bolsonaro 
e sua turma vão entregar 
o patrimônio dos brasilei-
ros. Encabeçam a lista das 
priva� zações já anuncia-
das o sistema Eletrobras e 
a Petrobras, que resulta-
rá, inclusive, em aumento 
da energia e da gasolina. 
Lembra-se dos resultados 
da venda da Light? E da te-
lefonia? Você está sa� sfeito 
com a sua operadora?

Nossas fl orestas quei-
mam a mando do agro-
negócio (la� fundiários e 
pecuaristas) e Bolsonaro 
responsabiliza os índios, 
que estão sendo mortos 
por resis� rem à devastação 

de suas terras, e as ONGs 
ambientalistas. 

Saúde pública não exis-
te, porque os inves� men-
tos que deveriam ser feitos 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS) estão indo para os 
planos de saúde privados. 
O governo e sua turma riem 
dos dramas mostrados dia-
riamente nos telejornais, 
com pessoas sem atendi-
mento na porta dos hospi-
tais públicos. 

Não podemos fi car de 
braços cruzados enquanto 
estão condenando o nosso 
presente e futuro ao atra-
so, a humilhações interna-
cionais, à fome, à miséria, 
à ignorância. VAMOS DAR 
UM BASTA A ESTE CENÁRIO 
DEVASTADOR!

Roteiro de lutas 
2/10 (quarta-feira) 
O Sintufrj convoca a categoria para participar, às 
10h, do debate organizado pela Adufrj “Impacto 
Tecnológico da Privatização do Setor de Energia”, 
na sala 122 do bloco G do Centro de Tecnologia 
(CT). Os palestrantes são: Luis Eduardo Duque Du-
tra, Escola de Química; Luiz Pinguelli Rosa, emérito 
da UFRJ; Ildo Sauer, IEE/USP; Esther Dueck, Escola 
de Educação, e Roberto D'Araújo, Instituto Ilumina.  
3/10 (quinta-feira)
. Ato às 16h, na Candelária (Centro do Rio). 
Concentração: Esquina da Presidente Vargas com 
Rio Branco, no prédio da Eletrobras, próximo à 
Candelária. 
. Às 17h30, caminhada para a Petrobras. 

Dias 2 e 3 de outubro: 
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O PAPEL DO SIND

Bolsonaro, 
Witzel 
e a agenda 
da morte

EDITO

Tornou-se comum em 
alguns círculos uma 
cobrança ao Sindi-

cato para que “evite fazer 
polí  ca” e dedique-se “aos 
assuntos da categoria”. 
Devolvemos a pergunta: 
como desvincular os temas 
de uma categoria de servi-
dores públicos federais, tra-
balhadores em educação 
da UFRJ do quadro geral do 
país e do Rio de Janeiro?

O vento sopra no sen  -
do contrário. Nunca, desde 
a fundação do Sintufrj, os 
trabalhadores foram tão 
atacados. E nunca foi tão 
necessário discu  r polí  ca, 
mobilizar a categoria, refl e-
 r sobre o país e acumular 

força para resis  r.
O congelamento dos 

nossos salários é uma opção 
polí  ca do governo; nossas 
perdas, o aumento do custo 
de vida, o fi m da aposentado-
ria, a ameaça de ex  nção das 
carreiras são opções polí  cas 
de Bolsonaro e seus ministros. 
A existência da UFRJ corre sé-
rios riscos frente a um gover-
no que elegeu a educação pú-
blica como inimiga prioritária 
e a soberania nacional como 
algo a ser destruída.

Ao mesmo tempo, nossas 
vidas são impactadas pelo 
transporte precário, pela sen-
sação de insegurança, pela 
guerra que o governador 
Witzel trava nas periferias, 
matando inocentes todas 
as semanas. Nossas famílias 
e amigos são afetados pelo 
desemprego, pelo endivida-

A morte caminha ao lado 
de Witzel e Bolsonaro. 
Nos primeiros oito me-

ses de governo à frente do 
Palácio Guanabara, a polícia 
matou 1.249 pessoas, informa 
o Ins  tuto de Segurança Públi-
ca. Jovens, em sua maioria, na 
periferia. 

PROTESTO. Camisas de uniforme escolar nas grades do Palácio Guanabara  

Governo sem 
escrúpulos 
para matar e mentir

A ampliação da posse e 
do porte de armas, promessa 
de campanha de Bolsonaro e 
ins  tucionalizada através de 
decretos, fomentou o merca-
do de armas no país. A impor-
tação de revólveres e pistolas 
bateu recorde nos oito primei-
ros meses deste ano.

A re  rada de radares das 
rodovias, determinada pelo 
hóspede do Planalto, fez re-
crudescer as mortes violentas 
nas estradas. 

O es  mulo a proprietários 
rurais à violência, sacramen-
tado em outro decreto que 
autoriza o porte de armas auto-

A existência 
da UFRJ corre 
sérios riscos 
frente a um 
governo que 
elegeu a 
educação 
pública como 
inimiga
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ICATO NAS LUTAS
ORIAL

mento. Não é um mero aca-
so o aumento expressivo dos 
casos de depressão e alcoo-
lismo: a sensação individual 
é de fracasso e desesperança.

Precisamos construir saí-
das cole  vas. Reforçar o pa-
pel polí  co do Sindicato como 
ferramenta de construção de 
uma vida melhor para os tra-
balhadores. Fazer o caldeirão 
voltar a ferver, mul  plicar as 
reuniões e a  vidades de de-
bate, conversar com os nos-
sos colegas sobre a importân-
cia de construir uma grande 
luta em defesa dos nossos 
direitos, unifi cando as uni-
versidades, dialogando com 
o conjunto da sociedade e 
intensifi cando um movimen-
to capaz de botar milhões de 
pessoas nas ruas.

Não é hora de fragmenta-
ção nem de saídas isoladas, 
como uma greve só da nos-
sa categoria. Mas isso não 
pode signifi car imobilismo, 
muito pelo contrário! É hora 
de mobilização permanen-
te, agitação, debate e muita 
solidariedade. Temos um 
grande teste nos dias 2 e 3 
de outubro: parar o traba-
lho e ocupar o centro do Rio 
junto com os trabalhadores 
das empresas públicas ame-
açadas de priva  zação por 
Bolsonaro, formando um 
imenso cordão em defesa da 
educação pública, da sobera-
nia nacional e contra a venda 
do nosso patrimônio. Vamos 
transformar a aridez destes 
tempos em combus  vel para 
a luta por dias melhores!

NA LUTA. Viver o tempo da 
resistência contra os ataques 
cada vez mais intensos

MILICIANO. Este elemento ganhou notoriedade na Brasil bolsonarista. Pesadelo

má  co a fazendeiros, terá outra 
consequência inevitável: a mul-
 plicação de corpos no campo.

A negação da vida que 
aponta para índices macabros 
está na raiz do clã familiar, 
gente miliciana, que ganhou  
aliados, e de polí  cos surgidos 
na carona do discurso do vale-

-tudo, da lei do mais forte, da 
regressão de valores de pro-
moção da dignidade e dos di-
reitos humanos.

A exaltação da morte se 
apresenta estruturalmente, na 
polí  ca econômica que favo-
rece aos ricos, derruba direitos 
sociais, encurta a vida de mi-

lhões, e põe fi m à aposenta-
doria de outros milhões. 

Recentemente, a revis-
ta Carta Capital denunciou 
um escândalo: “A fraude da 
Previdência  – estudo inédito 
mostra como o governo ma-
nipulou dados para aprovar a 
reforma e como as mudanças 

são mais nocivas aos trabalha-
dores como parecem”. Gover-
no sem escrúpulos para matar 
e men  r. 

Infan  cídio no Rio
A triste realidade da po-

pulação do Estado do Rio de 
Janeiro está sob fogo cruzado: 
além de um ilegí  mo presi-
dente da República fascista 
que só atua em bene  cio dos 
ricos empresários, o estado 
é governado por Wilson Wit-
zel, um polí  co facínora que 
divide seu poder (ou recebe 
ordens) com as milícias, a po-
lícia e o Exército (forças inter-
ligadas entre si para as ações 
covardes), dos quais se u  liza 
para exterminar a população 
preta e pobre das favelas e 
das periferias.   

Suas úl  mas ví  mas fo-
ram crianças e adolescentes, 
executados por PMs. Além da 
pequena Agatha de oito anos, 
moradora do Morro do Ale-
mão, somente este ano pelo 
menos mais cinco menores 
foram fuzilados por ordem de 
Witzel: Cauê Ribeiro dos San-
tos (12 anos), Victor Almeida 
(7 anos), Kauã Rozário (11) , 
Kauan Peixoto (12 anos), e Je-
nifer Silene Gomes (11 anos).

O senhor das armas
A compra de armas mais do 

que dobrou no mesmo período 
do ano passado. A quantidade 
de armas seguiu o ritmo: 37,3 
mil contra 17,5 mil em 2018. 
Somente no mês de agosto en-
traram no país 25,6 mil armas.

Para Bolsonaro, a fl exibi-
lização do porte e da posse 
vai permi  r que o cidadão 
se defenda melhor, mas seus 
efeitos incitam mais violência. 
Sua polí  ca de armar civis é 
rechaçada por especialistas 
em segurança pública. “Com 
os atos do presidente, a ten-
dência de crescimento deve 
con  nuar. Quanto mais armas 
em circulação, pior a questão 
dos homicídios, a violência le-
tal”, afi rma o gerente de pro-
jetos do Ins  tuto Sou da Paz, 
Bruno Langeani.

Na ONU
A expressão sem pu-

dor de um ser abjeto, que 
admira a tortura e tortu-
radores, se apresentou 
na ONU. Um discurso de 
guerra fria, voltada para 
interesses econômicos 
da burguesia mais pre-
dadora. Subserviência a 
Trump inclassificável. 

Não é hora  de 
saídas isoladas, 
como uma 
greve só da 
nossa categoria. 
Mas isso não 
pode signifi car 
imobilismo

BRASIL
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Testes
O THE é obrigatório para 

os cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Composição de 
Interior, Composição Paisa-
gística, Comunicação Visual 
Design, Desenho Industrial 
– Projeto de Produto, Dança 
e Música.  O TCE é necessá-
rio para o curso de Letras/
Libras. 

Os inscritos para os tes-
tes de Música deverão ficar 
atentos, porque a previsão é 
de manutenção das datas 19 
e 20 de outubro. A decana 
do Centro de Letras e Artes 
(CLA) – que reúne os cursos 
que exigem o THE e TCE –, 
Cristina Grafanassi Tran-
jan, explicou que a Escola 
de Música pretende realizar 
os testes com recursos pró-
prios. 

À espera de recursos
O pró-reitor de Planeja-

mento, Desenvolvimento e 
Finanças, Eduardo Raupp, 
disse na quinta-feira, 26, 
que tinha informação de 
que haveria desbloqueio de 
recursos naquela semana. 
Só que, mesmo se isso se 
confirmasse, não seria mais 

Limite estourado Bloqueio obriga adiamento dos testes de 
habilitação e conhecimentos específicos

possível manter as datas ori-
ginais dos testes.

Segundo Raupp, re-
centemente houve uma li-
beração emergencial para 
pagamento das faturas de 
junho das firmas de vigilân-
cia para evitar a paralisação 
do serviço (R$ 4 milhões). 
“Agora estamos esperando 
o desbloqueio que o gover-
no anunciou para a semana 
passada, mas a gente não 
sabe o montante. Estava 
previsto para ontem (quar-
ta, 25), mas não saiu,  e 
hoje também não”, disse o 
pró-reitor, lembrando que 
setembro é o mês em que 
a UFRJ chega “ao limite de 
tudo e vai depender do que 
vai vir (do governo)”.  

“Não suspendemos, 
adiamos”

A pró-reitora de Gradu-
ação (PR-1), Gisele Viana 
Pires, acredita que é a pri-
meira vez na história da ins-
tituição que um exame de 
seleção para acesso à UFRJ 
é adiado por restrições or-
çamentárias. Exames, ela 
lembra, fundamentais para 
uma graduação de excelên-

cia. “Temos candidatos do 
país inteiro”, disse, acres-
centando que nunca viu a 
situação da universidade – 
instituição com 176 cursos 
de graduação e mais de 60 
mil alunos – chegar a um 
ponto como o atual. 

“Com muita conster-
nação, tivemos que adiar. 
Quando as provas vão 
acontecer? Quando tiver-
mos o orçamento para que 
possamos realizá-las. Mas 
nós vamos fazer, porque o 
Enem (provas dias 3 e 10 
de novembro) também está 
aí”, disse Gisele, fazendo 
questão de reafirmar: “Não 
suspendemos (os testes), 
adiamos. Quero fixar isso 
porque é um grande com-
promisso”. Ela também res-
saltou os esforços da reitora, 
do vice-reitor e do pró-reitor 
de Finanças, em constantes 
idas e vindas a Brasília para 
resolver a situação.  

 “A impressão que tenho 
é que estamos apenas com o 
nariz fora d’água. E quando 
estamos quase nos afogando, 
o governo pinga um dinhei-
rinho...”, observou Cristina 
Tranjan, decana do CLA. 

A falta de recursos obrigou a Reitoria a 
suspender, por tempo indeterminado, 
a aplicação do Teste de Habilidades Es-
pecíficas (THE) e do Teste de Conheci-
mento Específico (TCE), marcados para 
os dias 6 e 27 de outubro, aos candi-
datos a vários cursos na graduação em 
2020.  

A medida afetou 1.673 candidatos do 
THE e 178 do TCE, que deverão ficar 
atentos ao site do Acesso à Graduação 
(www.acessograduacao.ufrj.br) para
obter informações sobre as novas datas.

 Em nota pública, a Reitoria informa 
que são necessários cerca de R$ 240 mil 
para realização dos testes, que são gra-
tuitos para os candidatos, e que está em 
constante diálogo com o Ministério da 
Educação (MEC).
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Estão abertas as inscri-
ções para o Curso de 
Formação e Desenvol-
vimento de Políticas 
Raciais sob a Ótica da 
Promoção da Igualda-
de Racial e do Enfren-
tamento ao Racismo, 
cujo objetivo é capaci-
tar pessoas para parti-
cipar da Comissão de 
Heteroidentificação da 
UFRJ.

A comissão avaliará 
os candidatos aos cur-
sos de graduação no 
primeiro semestre de 
2020 inscritos para as 
cotas raciais. O curso 
será ministrado de 30 
de setembro a 30 de 
outubro, e podem se 
inscrever técnicos-ad-
ministrativos, docentes 
e estudantes até 30 de 
setembro, pelo e-mail 
camaradepoliticara-
cial@pr4.ufrj.br e pre-
sencialmente no dia 30 
de setembro.

A Comissão de Hete-
roidentificação foi criada 
em abril pela reitora De-
nise Pires para averiguar 
as denúncias de fraudes na 

Comissão avaliará estudantes
candidatos a cotas raciais
Câmara de Políticas Raciais abre inscrições para capacitação de avaliadores: técnicos-administrativos, docentes e estudantes podem se inscrever

autodeclaração de candi-
datos às vagas na gradua-
ção pelas cotas raciais. Mas 
somente na quinta-feira, 
26, com o anúncio do curso 
para capacitação dos par-
ticipantes, em evento no 
auditório do Instituto de 
Geociências, a comunidade 
universitária foi formal-
mente informada sobre sua 
institucionalização.  

Essa iniciativa da Rei-
toria é fruto do processo de 
discussão provocado pela 
política de ações afirmativas 
e pela institucionalização, 
em 2012, do sistema de co-
tas sociais e raciais para o 
ingresso dos alunos aos cur-
sos de graduação nas uni-
versidades federais. Como 
também a criação pela Pró-
-Reitoria de Pessoal (PR-4), 
em fins de 2018, da Câmara 
de Políticas Raciais. 

Voz aos negros
Para a coordenadora da 

Comissão de Heteroidenti-
ficação, Denise Góes, o mo-
mento é emblemático: “A 
UFRJ abriu para todos nós 
a oportunidade de trazer de 
forma organizada e sistemá-
tica a discussão racial para 
dentro dela com a constitui-
ção da Câmara de Políticas 
Raciais. De certa forma, esse 
debate sacudiu as estruturas 
das Ifes, que são, sim, racistas 
e excludentes. Hoje a univer-
sidade é mais diversa e mais 
plural, e essa comissão traba-
lhará sério e dará voz e voto 
aos negros que fazem parte 
dela”.  

Noemi Andrade, coorde-

nadora do Departamento de 
Raça e Gênero do Sintufrj, 
afirmou: “Estou muita satis-
feita que o Sintufrj partici-
pe dessa inciativa da UFRJ 
de debater, regulamentar e 
de colocar gente preta nessa 
universidade. Esse reconhe-
cimento foi resultado de uma 
longa luta do movimento ne-
gro e do movimento sindical. 
Essa comissão é importante 
para o combate às fraudes, 
e nós não vamos admitir ser 
passados para trás por um 
sistema que exclui e nos colo-
ca à parte na sociedade desde 
a escravidão. Não vamos ad-
mitir fraudes”.

A pró-reitora de Gradua-

ção, Gisele Pires, reafirmou 
o compromisso da Reitoria 
em adotar comissões de he-
teroidentificação para aferir 
os alunos inscritos para as 
cotas raciais antes de seu in-
gresso na universidade. E a 
assessora de Inclusão e Aces-
sibilidade da Pró-Reitoria de 
Políticas Estudantis (PR-7), 
Rita Gomes, comemorou a 
realização do curso.  

O técnico-administrativo 
Vitor Maurício, da Câmara de 
Políticas Raciais, destacou: “A 
UFRJ é vista como capitã das 
políticas. Ao aderir ou rejeitar 
alguma política, estão todos 
olhando para a ela. Por isso é 
importante essa atitude”.

DINÂMICA de grupo. Antecedeu o anúncio do curso para capacitação de candidatos à Comissão de Heteroidentificação 

DENISE GÓES, coordenadora
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– Primeiro, porque vão 
se aposentar com idade 
mais avançada que a nossa.

– Segundo, porque a fi-
xação do valor da aposenta-
doria é muito baixa. 

“Para garantir 60% do 
valor do teto da Previdên-
cia, o homem terá que tra-
balhar com 65 anos de ida-
de e a mulher com 62 anos.

Fecher foi o convida-
do da última edição do 
Sintufrj Linha Direta 
(programa semanal ao 
vivo transmitido pela pá-
gina do Sindicato no Fa-
cebook), na segunda-feira 
23 de setembro. 

Novas regras para os 
servidores públicos

 Servidores públicos da União - Ida-
de mínima: 62 anos (mulheres) e 65 anos 
(homens).

Tempo mínimo de contribuição: 25 
anos, com 10 anos no serviço público e 
cinco no mesmo cargo em que o servidor 
irá se aposentar. 

 Professores - Idade mínima: 57 anos 
(mulheres) e 60 anos (homens).

Tempo de contribuição: 25 anos (am-
bos os sexos).

 Policiais federais, rodoviários fe-
derais e legislativos - Idade mínima: 55 
anos (ambos os sexos).

Tempo de contribuição: 30 anos (para 
ambos os sexos, além de 25 anos no exer-
cício da carreira).

 Cálculo do benefício - Valor da apo-
sentadoria: será calculado com base na 
média de 100% do histórico de contribui-
ções do trabalhador. 

Reforma da Previdência: 
como fica a vida do servidor?

Ele retorna ao progra-
ma nesta segunda-feira, 
30 de setembro, às 15h30, 
devido à repercussão da 
sua primeira participação 
e ao grande número de 
perguntas que chegaram 
durante e depois de sua 
entrevista. Portanto, você 
é nosso convidado para a 
próxima edição do Linha 
Direta.

Entre outras informa-
ções, Fecher disse que a 
reforma não acaba com o 
abono de permanência.

Em relação à possibili-
dade de acúmulo de apo-
sentadoria no serviço pú-

blico federal, ele explica: 
“A regra principal é não 
acumular cargos. Mas a 
Constituição elenca aque-
les cargos nos quais é pos-
sível fazer a acumulação”.

Como se sabe, a Pro-
posta de Emenda Consti-
tucional (PEC) que refor-
ma a Previdência está no 
Senado. A previsão é que 
ela seja aprovada na CCJ 
e que o primeiro turno da 
votação aconteça nesta 
terça-feira, 1º de outubro. 
O governo e parlamenta-
res apostam que ela será 
aprovada até a primeira 
quinzena de outubro.

O advogado Alexandre Fecher, do Departamento Jurídico do Sintufrj, 
afirma que o novo sistema de aposentadoria que o Congresso está 
aprovando vai alterar substancialmente a vida do servidor. “Os tra-
balhadores não foram treinados, preparados para esse tipo de futuro” 
que a reforma da Previdência vai implantar. 

O caráter extremamente perverso da proposta do governo é destacado 
por Fecher, especialmente para os recém-admitidos ou aqueles que 
ainda vão ingressar no mercado de trabalho, por dois motivos:Fo
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ATOS DA REITORIA 
EDITAL Nº 632 DE 17 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
REGIMENTO ELEITO-
RAL PARA A ESCOLHA 
DOS REPRESENTANTES 
TITULARES E SUPLEN-
TES DOS SERVIDORES 
TÉCNICO-ADMINIS-
TRATIVOS EM EDU-
CAÇÃO DA UFRJ NO 
CONSELHO UNIVERSI-
TÁRIO (CONSUNI), NO 
CONSELHO DE ENSI-
NO DE GRADUAÇÃO 
(CEG), NO CONSELHO 
DE ENSINO PARA PÓS-
-GRADUADOS (CEPG) E 
NO CONSELHO DE EX-
TENSÃO. A Reitora da 
Universidade Federal 
do Rio de Janeiro no 
uso das suas atribui-
ções resolve: 

Art. 1º Convocar 
as eleições, em turno 
único, para a escolha 
da representação dos 
servidores técnico-
-administrativos em 
educação da UFRJ no 
Conselho Universitário 
(Consuni), no Conselho 
de Ensino de Gradua-
ção (CEG), no Conselho 
de Ensino para Pós-
-Graduados (CEPG) e 
no Conselho de Exten-
são (CEU). 

Art. 2º O processo 
eleitoral da represen-
tação dos servidores 
técnico-administrativos 

em educação da UFRJ 
no Conselho Univer-
sitário (Consuni), no 
Conselho de Ensino 
de Graduação (CEG), 
no Conselho de Ensino 
para Pós-Graduados 
(CEPG) e no Conselho 
de Extensão (CEU) será 
regido por este edital 
e organizado pela Co-
missão Eleitoral. § 1º A 
comissão eleitoral será 
inicialmente composta 
por 4 (quatro) repre-
sentantes da Adminis-
tração Central – sendo 
1 (um) indicado pelo 
Gabinete da Reitora, 1 
(um) indicado pela PR-
1, 1 (um) indicado pela 
PR-2 e 1 (um) indicado 
pela PR-5 – e 4 (qua-
tro) representantes in-
dicados pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em 
Educação da UFRJ (SIN-
TUFRJ), exclusivamente 
para receber as inscri-
ções de chapas e efetu-
ar a homologação das 
chapas inscritas. § 2º 
Imediatamente após a 
homologação das cha-
pas, a Comissão será 
composta pelos mem-
bros indicados no § 1º 
e por mais 4 (quatro) 
representantes indica-
dos por cada uma das 
chapas inscritas. 

Art. 3º As vagas 
para representação 
dos Servidores Técnico-

-Administrativos em 
Educação no CONSUNI, 
CEG, CEPG e no CEU 
estão assim distribuí-
das: I – no CONSUNI, 
05 (cinco) vagas para 
representantes efeti-
vos e 05 (cinco) vagas 
para os respectivos 
suplentes; II – no CEG, 
03 (três) vagas para re-
presentantes efetivos e 
03 (três) vagas para os 
respectivos suplentes; 
III – no CEPG, 01 (uma) 
vaga para representan-
te efetivo e 01 (uma) 
vaga para o respectivo 
suplente; e IV – no CEU, 
2 (duas) vagas para re-
presentantes efetivos e 
2 (duas) vagas para os 
respectivos suplentes. 

Art. 4º As candida-
turas para as vagas nos 
órgãos colegiados de-
verão apresentar-se em 
chapas. § 1º Cada cha-
pa será composta pelo 
conjunto de candidatos 
e candidatas titulares 
e suplentes para os 4 
(quatro) conselhos. § 
2º As chapas deverão 
preencher, no ato da 
inscrição, formulário 
próprio no qual cons-
tará o nome completo 
de cada componente, 
o número de registro 
no SIAPE, a unidade 
de lotação e a vaga 
para a qual se candi-
data. REITORIA PRO-

FESSORA DENISE PIRES 
DE CARVALHO Reitora 
PROFESSOR CARLOS 
FREDERICO LEÃO RO-
CHA Vice-Reitor LU-
CIA ABREU ANDRADE 
Chefe de Gabinete do 
Reitor PROFESSORA 
GISELE VIANA PIRES 
Pró-Reitora de Gradua-
ção-PR/1 PROFESSORA 
DENISE MARIA GUIMA-
RÃES FREIRE Pró-Reito-
ra de Pós-Graduação e 
Pesquisa-PR/2 PROFES-
SOR EDUARDO RAUPP 
DE VARGAS Pró-Reitor 
de Planejamento, De-
senvolvimento e Fi-
nanças-PR/3 LUZIA DA 
CONCEIÇÃO DE ARAU-
JO MARQUES Pró-Rei-
tora de Pessoal-PR/4 
PROFESSORA IVANA 
BENTES OLIVEIRA Pró-
-Reitora de Extensão-
-PR/5 ANDRÉ ESTEVES 
DA SILVA Pró-Reitor de 
Gestão & Governança-
-PR/6 ROBERTO VIEIRA 
Pró-Reitor de Políticas 
Estudantis - PR/7 MAR-
COS BENILSON GON-
ÇALVES MALDONADO 
Prefeito NOTICIÁRIO 
PROCEDIMENTO PARA 
ALTERAÇÃO DE DADOS 
NO BUFRJ A atualização 
de informações - nome 
do diretor, endereço, 
telefones, fax e e-mail-
-junto ao Boletim da 
UFRJ deve ser realiza-
da através de ofício ou 
e-mail encaminhado 

para a Seção de Publi-
cações: publicacoes@
siarq.ufrj.br - Tel 3938-
1613. 2 / BOLETIM Nº 
37 - 17 DE SETEMBRO 
DE 2019 - EXTRAORDI-
NÁRIO - 4ª PARTE § 3º 
Será liminarmente eli-
minada a chapa que se 
apresentar incompleta, 
sem o número total de 
candidatos e candida-
tas titulares e suplen-
tes para os 4 (quatro) 
conselhos ou que con-
tiverem informações 
incompletas. 

Art. 5º Poderão con-
correr às eleições os 
Servidores Técnico-Ad-
ministrativos em Educa-
ção, servidores ativos, 
lotados em Unidades 
pertencentes à estrutu-
ra da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro. 
Parágrafo único. É ve-
dada a inscrição: I – de 
servidor técnico-admi-
nistrativo em educação 
em exercício de manda-
to efetivo no CONSUNI; 
II – de servidor técni-
co-administrativo em 
educação em exercício 
de segundo mandato 
efetivo consecutivo no 
CEG e no CEPG; e II – de 
servidor técnico-admi-
nistrativo em educação 
em exercício de função 
de direção na adminis-
tração superior da Uni-
versidade. 
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Art. 6º A inscrição 
das chapas ocorrerá nos 
dias 1 e 2 de outubro de 
2019, das 9h às 17h, na 
Secretaria dos Órgãos 
Colegiados (SOC), loca-
lizada no 2º andar do 
Prédio da Reitoria. 

Art. 7º A inscrição das 
chapas será homologada 
pela Comissão Eleitoral, 
após a verifi  cação dos 
pré-requisitos que cons-
tam no presente edital, e 
as chapas terão um prazo 
de 24 (vinte e quatro) ho-
ras para a apresentação 
de recursos. Parágrafo 
único. O anúncio das 
chapas inscritas e homo-
logadas pela Comissão 
Eleitoral ocorrerá no dia 
4 de outubro de 2019, 
às 12 (doze) horas, ime-
diatamente após o jul-
gamento dos recursos, 
na sala da Secretaria dos 
Órgãos Colegiados. 

Art. 8º A eleição será 
realizada nos dias 22, 
23 e 24 de outubro de 
2019. Parágrafo único. 
São eleitores para fi  ns 
desse regimento, todos 
os servidores técnico-
-administra� vos a� vos. 

Art. 9º A localização 
das urnas, seu horário 
de funcionamento, a 
composição das mesas 
eleitorais, bem como 
a guarda das urnas e 
demais materiais per� -
nentes ao pleito serão 
defi  nidas e executadas 
pela Comissão Eleito-
ral. Parágrafo único. A fi  
scalização será de res-
ponsabilidade das cha-
pas concorrentes. 

Art. 10. A cédu-

la eleitoral conterá o 
nome e o número das 
chapas homologadas. 
Parágrafo único. Em 
caso de uma única cha-
pa, deverão estar im-
pressas na célula as op-
ções SIM e NÃO. 

Art. 11. A critério 
da Comissão Eleitoral 
poderão ser organiza-
dos debates com a(s) 
chapa(s) inscrita(s). 

Art. 12. Sobre os ma-
teriais para garan� a do 
pleito, fi  ca estabelecido 
o que segue: I – o forne-
cimento da listagem de 
servidores e suas locali-
zações fi  cará a cargo da 
PR4; e II – a elaboração, 
confecção e guarda das 
cédulas fi  cará a cargo 
da Comissão Eleitoral. 

Art. 13. A apuração 
será realizada no dia 25 
de outubro de 2019, às 
9h, em local a ser defi  
nido pela comissão. 
Parágrafo único. Serão 
considerados válidos 
os votos atribuídos a 
uma chapa. Em caso 
de chapa única, serão 
considerados válidos os 
votos consignados às 
opções SIM ou NÃO. 

Art. 14. Para a repre-
sentação no CONSUNI, 
CEG, CEPG e CEU serão 
considerados eleitos os 
candidatos a represen-
tantes efe� vos e seus 
respec� vos suplentes, 
constantes das chapas 
concorrentes e que 
comporão a represen-
tação proporcional-
mente ao número de 
votos válidos atribuídos 
a cada uma das cha-

pas. § 1º As vagas se-
rão preenchidas pelas 
chapas, em chamadas 
alternadas e respeitan-
do a proporcionalidade 
em cada conselho, com 
a indicação de � tular 
e suplente da mesma 
vaga, até que todas as 
10 (dez) vagas estejam 
preenchidas. Parágrafo 
único. No caso de cha-
pa única, a mesma será 
considerada vitoriosa 
se conseguir maioria 
simples de votos SIM, 
caso contrário, haven-
do maioria de votos 
NÃO, o processo será 
anulado e novo proces-
so será convocado. 

Art. 15. Apurados os 
resultados, a Comissão 
Eleitoral proclamará o re-
sultado. Parágrafo único: 
Após a proclamação do 
resultado, as chapas tem 
um prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para a apre-
sentação de recursos. 

Art. 16. Não haven-
do recurso ou sendo o 
mesmo indeferido pela 
Comissão Eleitoral, o 
resultado será enviado 
ao Presidente do Con-
selho Universitário da 
UFRJ, para homologa-
ção do resultado. 

Art. 17. A posse dos 
representantes dos Ser-
vidores Técnico-Admi-
nistra� vos se dará na 
primeira sessão, após a 
proclamação do resul-
tado, no respec� vo co-
legiado para os quais os 
representantes foram 
eleitos. 

Art. 18. Os casos 
omissos e não previs-

tos serão apreciados e 
resolvidos pela Comis-
são Eleitoral. 

Denise Pires 
de Carvalho
h t t p : / / s i a r q .

u f r j . b r / i m a g e s /
bufrj/2019/37-2019-ex-
traordinrio-4-parte.pdf

Re� fi cação
 ATOS DA REITO-

RIA EDITAL Nº 652, DE 
24 DE SETEMBRO DE 
2019 Re� fi ca Edital nº 
632 de 17 de setem-
bro de 2019, referente 
o Regimento Eleitoral 
para a escolha dos Re-
presentantes � tulares 
e suplentes dos servi-
dores técnicoadminis-
tra� vos em educação 
da UFRJ no Conselho 
Universitário (Consuni), 
no Conselho de Ensino 
de Graduação (CEG), 
no Conselho de Ensino 
para Pós-Graduados 
(CEPG) e no Conselho 
de Extensão. A Reitora 
da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro no uso 
das suas atribuições, 
resolve: Art. 1º - Re� fi -
car os seguintes ar� gos 
do Edital nº 632, de 17 
de setembro de 2019, 
publicado no BUFRJ nº 
37 de 17/09/2019 - Ex-
traordinário - 4ª parte: 
* Ar� go 6º, onde se lê 
A inscrição das chapas 
ocorrerá nos dias 1 e 2 
de outubro de 2019, das 
9h às 17h, na Secretaria 
dos Órgãos Colegiados 
(SOC), localizada no 2º 
andar do Prédio da Rei-
toria, leia-se A inscrição 
das chapas ocorrerá 
nos dias 8 e 9 de ou-
tubro de 2019, das 9h 
às 17h, na Secretaria 
dos Órgãos Colegiados 

(SOC), localizada no 2º 
andar do Prédio da Rei-
toria; * Ar� go 7º, pará-
grafo único, onde se lê 
O anúncio das chapas 
inscritas e homologa-
das pela Comissão Elei-
toral ocorrerá no dia 4 
de outubro de 2019, às 
12 (doze) horas, imedia-
tamente após o julga-
mento dos recursos, na 
sala da Secretaria dos 
Órgãos Colegiados, leia-
-se O anúncio das cha-
pas inscritas e homo-
logadas pela Comissão 
Eleitoral ocorrerá no dia 
11 de outubro de 2019, 
às 12 (doze) horas, ime-
diatamente após o jul-
gamento dos recursos, 
na sala da Secretaria 
dos Órgãos Colegiados; 
* Ar� go 8º, onde se lê, 
A eleição será realizada 
nos dias 22, 23 e 24 de 
outubro de 2019, leia-
-se A eleição será reali-
zada nos dias 5,6 e 7 de 
novembro de 2019; * 
Ar� go 13º, onde se lê A 
apuração será realizada 
no dia 25 de outubro de 
2019, às 9h, em local a 
ser defi nido pela comis-
são, leia-se A apuração 
será realizada no dia 8 
de novembro de 2019, 
às 9h, em local a ser 
defi nido pela comissão; 
Art. 2º - Esta Portaria 
entra em vigor na data 
de sua publicação, per-
manecendo inalteradas 
as demais disposições 
con� das no referido 
Edital. 

Denise Pires 
de Carvalho Reitora

h t t p : / / s i a r q .
u f r j . b r / i m a g e s /
bufrj/2019/38-2019-ex-
traordinrio-3-parte.pdf
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