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ASSEMBLEIA

DE

DELIBERARÁ
SOBRE O

LUTAS
CALENDÁRIO

Direção sindical convoca a categoria 
para a assembleia geral na  terça-
-feira, dia 28, às 10h, no auditório do 
Centro de Tecnologia (CT), Fundão, 
para discutir e tomar posição sobre a 
agenda de lutas unifi cadas. Em todo o 
país, os técnicos-administrativos em 
educação e os trabalhadores públicos 
federais em geral se preparam para 
defl agrar lutas contra as ameaças de 
destruição dos serviços públicos e 
cassação de direitos dos servidores. 
A defesa da autonomia universitária 
também encabeça a pauta da nossa 
categoria nacionalmente (pela 
revogação da MP 914). Não falte, 
companheira e companheiro!

26,05% (Plano Verão) 

Ensaio do Bloco  
Minerva Assanhada

Página 2

Quinta-feira, 23, às 16h, no campo da Prefeitura Universitária, Fundão.
Par� cipação especial do mestre Riko e da bateria Fina Batucada.
Com muita energia, alegria e boas vibrações. Porque é Carnaval!
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DOIS PONTOS 

PLANO VERÃO (26,05%) 

INFORMES DO JURÍDICO

SINTUFRJ CONQUISTA VITÓRIAS, 
MAS A DISPUTA ESTÁ LONGE DO FIM

CVA vacina 
contra sarampo 

Novos valores 
do Amil Dental

Liminar garante nome 
limpo do servidor

Auxílio- 
-transporte

Funções 
gratificadas

O Centro de Vacinação de Adul-
tos (CVA) da UFRJ, no Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), das 8h às 
16h, oferece vacina contra o sa-
rampo, e alerta: o sarampo é uma 
doença viral, aguda infecciosa gra-
ve e extremamente contagiosa. To-
das as pessoas que não receberam 
a vacina estão em risco de contrair 
a doença. Devem ser vacinadas 
crianças a par� r de seis meses e 
adultos até 49 anos, incluindo pro-
fi ssionais da saúde. 

Tríplice proteção – A única for-
ma de prevenir o sarampo é por 
meio da vacina tríplice viral, que 
protege contra o sarampo, caxum-
ba e rubéola. Ela deve ser adminis-
trada conforme a situação vacinal 
da pessoa: aos 12 meses de idade, 
administrar a primeira dose da va-
cina; aos 15 meses de idade, admi-
nistrar a segunda dose da vacina; a 
pessoas de 30 a 49 anos de idade, 
recomenda-se uma dose da vacina 
tríplice viral; pessoas imunocom-
prome� das ou portadoras de con-
dições clínicas especiais devem ser 
avaliadas nos Centros de Referên-
cia para Imunobiológicos Especiais 
(Cries) antes da vacinação; pro-
fi ssionais da saúde têm indicação 
para receber duas doses da vacina 
tríplice viral, independentemente 
da idade. 

A vacina tríplice viral é contrain-
dicada para gestantes, crianças 
menores de seis meses de idade 
e pessoas com sinais e sintomas 
de sarampo. (fonte: Ministério da 
Saúde)

A Jus� ça concedeu liminar na ação 
cole� va impetrada pelo Sintufrj para 
evitar que os bancos nega� vassem os 
servidores que � veram sua margem 
consignável reduzida por conta princi-
palmente da re� rada dos ganhos das 
ações cole� vas (28%, 26%) dos con-
tracheques.

Aqueles que após essa decisão 
da Jus� ça con� nuarem com o nome 
nega� vado devem procurar imedia-
tamente o Sintufrj munidos de com-
provante da nega� vação para que o 
Jurídico da en� dade tome as provi-
dências cabíveis. 

A assessoria jurídica do Sintufrj re-
correu contra a decisão do juiz da 
21ª Vara Federal do Rio de Janei-
ro de ouvir a UFRJ antes de tomar 
qualquer decisão. O prazo de 72 
horas para que isso ocorra come-
çará a valer a par� r do dia 20 de 
janeiro. 

A ação do Sintufrj é para que 
o servidor receba o auxílio-trans-
porte mesmo que u� lize condução 
própria para o deslocamento ao 
trabalho e para quem tem mais de 
65 anos de idade, independente se 
u� liza ou não transporte cole� vo. 

O juiz da 3ª Vara Federal do 
Rio negou o pedido liminar 
do Sintufrj em relação ao De-
creto nº 9.725, alegando que 
não era uma questão urgente 
e, portanto, aguardaria o pra-
zo de tramitação do processo 
para dar sua decisão.   

A assessoria jurídica do 
Sindicato recorreu mostrando 
a urgência da situação, visto 
que muitos servidores já ocu-
pam os cargos que, por força 
do decreto do governo, estão 
sob ameaça de ex� nção.

A administradora Allcare informa 
que a par� r de 1º de fevereiro o 
plano Amil Dental será reajustado. 
Os novos valores serão os seguin-
tes: 
Dental I Individual – R$ 26,33.
Dental I Familiar – R$ 158,33.
Dental II Individual (até 17 anos) 
– R$ 37,39.
Dental II Individual (de 18 anos 
em diante) – R$ 54,26.
Dental II Familiar – R$ 225,44.

Atenção: O plano não está 
aberto para novas adesões; a ta-
bela atualizada é para quem já faz 
parte do contrato. 

Desde o início do ano passado, 
quando a gestão Ressignifi car 
montou uma força-tarefa no De-
partamento Jurídico para ajuizar 
mais de mil ações para recupe-
rar a rubrica do Plano Verão – os 
26,05% –, que existe uma expec-
ta� va imensa na nossa categoria 
sobre o desfecho da disputa.

A rubrica, cortada dos nossos 
contracheques por determina-
ção do TCU, foi alvo de disputa 
judicial em ação cole� va, em que 
o Sintufrj foi derrotado e, na épo-
ca, perdeu o prazo de recurso. A 
atual gestão empenhou todos 
os esforços – polí� cos, adminis-
tra� vos e jurídicos – e conseguiu 
adiar por 11 meses a re� rada do 
índice da folha de pagamento, 
mas em dezembro de 2018 ocor-
reu o corte defi ni� vo.

Restou entrarmos com pro-

cessos individuais pedindo um 
mandado de segurança para que a 
rubrica voltasse imediatamente ao 
contracheque. Alguns processos 
estão tendo decisões favoráveis 
ao mandado de segurança. Isso faz 
com que essas pessoas, já a par� r 
de fevereiro, recebam a rubrica de 
volta. Porém, existem processos 
em que a decisão foi contrária ao 
mandado de segurança. Nesses 
casos, o processo segue para apre-
ciação do mérito.

As decisões favoráveis ao man-
dado de segurança reforçam os 
nossos argumentos nas ações em 
que o mandado foi negado. Cabe 
lembrar que o mérito da nossa rei-
vindicação ainda não foi julgado 
em nenhuma das ações, e que o 
julgamento do mandado de segu-
rança em várias ações ainda não 
ocorreu.  

A luta pelo retorno dos 26,05% 
con� nua nos tribunais. As vitórias 
parciais, no entanto, reforçam 
nossa convicção na legi� midade 
do nosso pleito e ajudam a provar 
que exigimos nada mais do que 
um direito.
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A coordenadora do 
Laboratório de Estu-
dos de Águas Urba-

nas da UFRJ e de Projetos 
do Observatório Nacional 
dos Direitos à Água e ao 
Saneamento (Ondas), Ana 
Lúcia Nogueira de Paiva 
Britto, afirma que a água 
suja fornecida pela Cedae 
é consequência de mudan-
ças de gestão na empresa 
que têm como objetivo sua 
privatização.  

O grupo de pesquisa de 
Ana Lúcia – que também 
é pesquisadora do Obser-
vatório das Metrópoles 
do Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano e 
Regional (Ippur) e profes-
sora do Programa de Pós-
-Graduação em Urbanismo 
da UFRJ – tem discutido 
exatamente o tema. 

“A gente discute que po-
líticas públicas estão sendo 
implementadas e quais são 
os seus limites, e achamos 
que a privatização não é o 
melhor caminho para levar 
o serviço (de água e sanea-

mento) para a população”, 
disse ela.

Gestão duvidosa
Segundo a especialista, a 
Cedae está passando por 
uma série de transfor-
mações desde o governo 
de Luiz Fernando Pezão, 
quando a estatal foi colo-
cada como moeda de tro-
ca para favorecer acordo 
financeiro entre o governo 
do Estado do Rio e o gover-
no federal. 

A gestão do governador 
Witzel, afirmou Ana Lúcia, 
que nomeou um executivo 
que não é do meio para a 
gestão do saneamento, ca-
minhou na mesma direção. 
Ou seja, encaminhar a pri-
vatização da empresa.  

Ela também aponta as 
demissões de pessoas ex-
perientes em cargos de 
operações feitas na Cedae, 
dentro da política de “en-
xugamento”, como outra 
evidência da política volta-
da para a privatização. As 
demissões atingiram qua-

dros que representavam a 
memória técnica da Cedae 
pública. 

A crise que chegou às 
torneiras das casas no Rio 
de Janeiro e em outros mu-
nicípios, segundo Ana Lú-
cia, tem de ser lida dentro 
desse contexto do avanço 
do setor privado na área 
de saneamento.

Alerta 
Ana Lúcia explicou que o 
modelo de privatização 
que está sendo pensado 
para a Cedae obedeceria à 
seguinte estrutura: a Cedae 
operaria apenas a produção 
da água e a distribuição fi-
caria a cargo do setor priva-
do. Para esta operação, os 
empresários contam com o 
apoio da mídia, que já cla-
ma em editoriais (como fez 
o jornal O Globo na sexta-
-feira, 17) pela privatização 
da Cedae.  

 Segundo a pesquisado-
ra, do ponto de vista do in-
teresse da população, será 
necessário que as universi-
dades e a Fiocruz entrem 
nesse debate.

Em nota técnica com base 
na manifestação de pes-
quisadores que estudam 
o tema, a UFRJ alerta que 
“a população não deve 
ser responsabilizada para 
identificar se a água está 
ou não adequada ao con-
sumo. Além disso”, conti-
nua a nota, “sem que haja 
identificação e esclareci-
mento de uma eventual 

Água suja nas torneiras 
para privatizar a Cedae
Especialista da UFRJ relaciona crise na empresa 
à meta estratégica da privatizar o setor

contaminação, a população 
também não poderá ser in-
duzida a consumir água mi-
neral ou de qualquer outra 
fonte”. 

Em outro trecho, a nota 
da universidade sustenta 
que “a falta de informações 
claras e precisas também 
configura um cenário de in-
segurança. É necessário que 
haja transparência imediata 

da real situação da quali-
dade da água distribuída 
para consumo pela popu-
lação do Rio de Janeiro e 
que os setores responsá-
veis pelo controle e vigi-
lância da qualidade atuem 
de forma coordenada, 
cooperativa e rápida para 
garantir água segura e de 
qualidade, conforme de-
termina a legislação”.

UFRJ aponta falta de informações

ANA Lúcia defende o envolvimento das universidades e 
da Fiocruz no debate sobre a privatização da Cedae  

Fotos: Divulgação
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Fratura exposta para o mundo
Filme Democracia em Vertigem, que descreve a crise brasileira que culminou com o impeachment de Dilma 

Rousseff e abriu espaço para a extrema direita chegar ao poder, é indicado ao Oscar de melhor documentário

Democracia em Ver-
tigem, da diretora 
Petra Costa, foi in-

dicado ao Oscar 2020 na 
categoria de melhor docu-
mentário de longa-metra-
gem, no dia 13 de janeiro. 

Essa escolha não represen-
ta apenas a consagração, 
por Hollywood, da história 
do golpe contada pela ci-
neasta. Expõe ao mundo 
os bastidores do plano 
sórdido urdido pela direita 

brasileira, com o apoio da 
mídia e parte do Judiciário, 
que levou não apenas à 
deposição a ex-presidenta 
Dilma Rousseff e à prisão 
de Lula, mas mergulhou o 
país numa crise política e 

Quem ainda não assistiu, não deixe de fazê-lo. Bom filme para todos. 

econômica sem preceden-
tes, e a ascensão do fascis-
ta Jair Bolsonaro.

Democracia em Verti-
gem estreou mundialmen-
te no Festival de Sundance 
e foi lançado pela Netflix 

(empresa que transmite 
vídeos pela internet) em 
19 de junho de 2019. O 
filme concorre à estatue-
ta com outros documen-
tários – um deles trata 
da crise de um setor da 
indústria nos Estados Uni-
dos, produzido pela pro-
dutora de Barack Obama, 
e outros dois tratam da 
guerra na Síria. 

 “Hoje, enquanto sinto 
o chão se abrir embaixo 
dos meus pés, temo que 
nossa democracia tenha 
sido apenas um sonho 
efêmero”, registra a narra-
dora na abertura do filme, 
a própria Petra Costa, que 
mistura os registros histó-
ricos com a sua experiên-
cia pessoal e de sua famí-
lia – seus avós eram donos 
de uma grande construto-
ra e seus pais, militantes 
de esquerda. 

Segundo Petra, somos 
uma república de famí-
lias – umas com a mídia; 
outras com os bancos; e 
outras mais com areia, ci-
mento, pedra e ferro, que 
de vez em quando se can-
sam da democracia e do 
Estado de direito. “Como 
lidar com a vertigem de 
ser lançado num futuro 
que parece tão sombrio 
quanto nosso passado 
mais obscuro?”, questiona 
a diretora à luz dos fatos 
apresentados em duas ho-
ras de crua realidade. 

Diante da anunciada intenção do 
governo Bolsonaro privatizar a 
Casa da Moeda, a CUT ouviu es-
pecialistas e dirigentes sindicais 
do setor e, na sua página na in-
ternet, desenhou a dimensão dos 
graves prejuízos ao país caso esse 
objetivo se concretize.

1 – A Casa da Moeda é res-
ponsável pela produção de 2,6 
bilhões de cédulas e 4 bilhões 
de moedas ao ano, inclusive as 
comemorativas. Também con-
fecciona passaporte e selos de 
rastreabilidade de cigarros e 
bebidas.

2 – A Casa da Moeda também 
é a responsável pelo combate 

CUT alerta para riscos que ameaçam a Casa da Moeda
a fraudes e à corrupção de docu-
mentos, pela proteção de marcas e 
certificações acadêmicas de provas 
e títulos.

3 – Com a eventual privatização 
da Casa da Moeda, a possibilidade 
do nosso próprio dinheiro ser pro-
duzido por estrangeiros é enorme, 
já que apenas três grandes em-
presas internacionais dominam o 
mercado mundial. Juntas, elas são 
responsáveis por 60% dos contra-
tos das empresas privadas para 
produção de cédulas e moedas no 
mundo.

4 – Hoje as 15 maiores econo-
mias do mundo, Estados Unidos, 
Japão, Inglaterra, França e incluindo 

Brasil, entre outros, produzem suas 
próprias cédulas e moedas para te-
rem garantida a soberania nacional 
de cada país. Apenas alguns poucos 
países de menor território e com 
uma população menor, como, por 
exemplo, Quênia, têm a sua produ-
ção feita fora dos seus territórios.

Veja o que diz o 
dirigente sindical
“Nações que abrem mão da produ-
ção de seu próprio dinheiro correm 
o risco da falsificação da própria 
moeda, com uma “enxurrada” de 
dinheiro em circulação, o que afe-
taria a economia e ainda a possibi-
lidade de não entrega do dinheiro 

fabricado”, avalia o diretor de 
Comunicação do Sindicato Nacio-
nal dos Moedeiros (SNM), Edson 
Francisco da Silva.

“Se colocarem mais dinheiro 
em circulação do que é necessá-
rio, se destrói a economia de um 
país. A Alemanha privatizou a fa-
bricação de seu próprio dinheiro 
em 2000, e em 2009 já voltou 
atrás por insegurança monetária. 
O Brasil é um grande país com 
reservas naturais, água, biodiver-
sidade e petróleo. Somos impor-
tantes no mundo e não podemos 
ficar reféns de interesses econô-
micos e estratégicos de estrangei-
ros”, diz o dirigente.
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