
Paralisação e assembleia na luta pelo aumento emergencial de 19,99% 
serão precedidas por reuniões nos locais de trabalho.

>>> REMÉDIO ERRADO

CAMPANHA SALARIAL. UFRJ PREPARA O 18 DE MAIO

Aumento de juros para combater a inflação só serve para engordar a renda dos 
ricos. Na opinião do professor do Instituto de Economia (IE) da UFRJ e ex-diretor do 
Ipea, João Sicsú, que falou ao Jornal do Sintufrj, elevar taxas de juros para conter 
preços é ineficaz. 
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Desde que o sistema foi adotado, 
mudou o perfi l do estudante da 
universidade:  dobrou o número 
de estudantes pretos, pardos e 
indígenas.
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O ÊXITO 
DAS 
COTAS
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JUROS NAS ALTURAS
Professor da UFRJ desmascara política de reajustes seguidos da 
taxa básica de juros como forma de combate à inflação
É recorrente o argumento 
dos tecnocratas do Banco 
Central (BC), a serviço de 
capitalistas que investem 
em títulos do governo, de 
que o aumento de juros 
(que atinge os preços e ferra 
com a maioria da popula-
ção) é necessário para com-
bater a infl ação. Mas não é 
essa a opinião do professor 
do Instituto de Economia 
da UFRJ João Sicsú em en-
trevista ao Jornal do Sintufrj.

Segundo ele, a polí-
tica do BC de disparar a 
elevação da taxa de juros 
para conter preços não é 
efi caz e resulta sempre 
num enfraquecimento da 
economia: “O combate à 
infl ação não se faz com 
(ou por meio da) elevação 
de juros, porque isso cau-
sa um efeito direto sobre 
o lado real da economia.”

Mas não é isso o que 
pensa os economistas do 
governo Bolsonaro. Na 
quarta-feira (4), o Comi-
tê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central 
realizou o 10º aumento se-
guido da taxa básica de 
juros da economia, a Selic. 
De janeiro de 2021 a maio 
de 2022, o percentual su-
biu de 2% para 12,75% 
ao ano. E a tendência é 
de que essa alta continue.

Sicsú foi diretor de Po-
líticas e Estudos Macro-
econômicos do Instituto 

de Pesquisa Econômica 
e Aplicada (Ipea), entre 
2007 e 2011, e integra o 
Observatório do Banco 
Central, grupo de pesqui-
sa sediado no IE/UFRJ.

Ele acha estranho al-
guém dizer que se eleva 
juros para conter infl ação. 
“As principais fontes (do 
aumento do custo de vida) 
são o preço internacional 
do petróleo e dos alimentos. 
Como a elevação da taxa de 
juros pelo Banco Central do 
Brasil vai combater a eleva-
ção de preços? A maior parte 

dos alimentos está vincula-
da a preços internacionais. 
Então, não vejo como a polí-
tica de juros pode combater 
a infl ação”, frisa o professor. 

OUTRO CAMINHO
Se os juros altos impe-

dem o desenvolvimento da 
economia real e não con-
tém a elevação de preços, é 
preciso conter a infl ação de 
outra forma. A fórmula pro-
posta por Sicsú é simples:  

“Com uma política de 
geração de investimentos, 
de estímulo ao consumo e 

de geração de emprego. Por-
que é necessário que a gente 
tenha juros baixos para que 
a economia volte a ter estí-
mulo para o crescimento”. 

Para se chegar a isso, 
ele aponta que, primeiro, 
é preciso derrotar as po-
líticas que levam à atual 
estagnação (da economia) 
e à infl ação. “Depois te-
mos que ter políticas no 
sentido oposto, que levem 
o Brasil ao desenvolvimen-
to. Não só da economia, 
mas no sentido mais am-
plo da palavra”, observa.

Tudo aumentou. A gen-
te sente no bolso e as 
estatísticas confi rmam. 
O Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE), por exem-
plo, divulgou, em 27 de 
abril, a prévia da infl a-
ção daquele mês, que 
acelerou para 1,73%, a 
maior variação mensal 
do indicador desde feve-
reiro de 2003 (2,19%). 
Também foi a maior 
para um mês de abril 
desde 1995 (1,95%).  O 
IPCA nos 15 primeiros 
dias de abril foi de 4,31. 

João Sicsú afi rma 
que, embora haja uma 
infl ação internacional do 
petróleo e dos alimentos, 
o Brasil poderia se de-
fender com políticas in-
ternas que garantissem 
certa autonomia frente 
a essa infl ação interna-
cional. Só que o gover-
no foi no sentido oposto.

Seria preciso, por 
exemplo, que a Petro-
bras tivesse uma política 
de acompanhamento e 
controle dos preços dos 
combustíveis para evi-
tar que a cada aumento 
do petróleo no mercado 
internacional a gasolina 
e seus derivados subis-
sem também no Brasil. 

Já no caso dos alimen-
tos, seria preciso mudar 
completamente a política 
econômica para que o país 
voltasse a ter estoques re-
guladores de alimentos. 

A maior 
in� ação em 
27 anos

FALÁCIA.  Governo enfrenta a inflação e o custo de vida de forma equivocada, diz professor

Foto: Internet
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INDIGNAÇÃO: 19,99% JÁ

ENFERMAGEM: NÓS, DO PCCTAE, JÁ TEMOS PISO

Assembleia da quarta-feira, 18 de maio, com paralisação dos trabalhadores, 
vai ser precedida por reuniões de organização nos locais de trabalho 

Piso nacional é vitória de 30 anos de luta da categoria e de seus sindicatos. Agora projeto de lei 
aguarda sanção presidencial. Se for vetado, volta à Câmara, que pode derrubar o veto

O objetivo é construir um novo 
patamar na jornada pela recomposição 
emergencial salarial de 19,99%.

Infl ação explodindo, cus-
to de vida nas alturas e 
os servidores com salá-
rios congelados há cinco 
anos. Trata-se de cená-
rio revoltante de ataque 
a direitos e às condições 
de vida dos servidores. 

Em busca de respos-
ta a esta realidade ob-
jetiva, os trabalhadores 
da UFRJ marcaram pa-
ralisação para quarta-
-feira, 18 de maio, com 
realização de assembleias. 

A conquista do piso na-
cional pelos profi ssionais 
de enfermagem – o PL foi 
aprovado na quarta-feira, 
4, pela Câmara dos Depu-
tados – é uma importante 
vitória da categoria depois 
de 30 anos de muita luta 
dos profi ssionais e seus 
sindicatos em todo o país. 
Como há 160 dias o PL ha-
via passado pelo Senado, 
de onde se origina, agora 
segue para a sanção pre-
sidencial. Se for vetado, 
volta à Câmara, que deci-
de pela derrubada do veto.

Mas o PL não se aplica 
aos trabalhadores da área 
que fazem parte do Plano 

De acordo com o que foi deci-
dido na assembleia do dia 28 
de abril, no IFCS, os eventos 
de 18 de maio serão prece-
didos por inciativas de or-
ganização do movimento, 
que passam por reuniões em 
locais de trabalho para dis-
cutir a campanha salarial.

de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos 
em Educação (PCCTAE). 

“Nós já temos piso. A 
tabela do PCCTAE mos-
tra que enfermeiros(as), 
técnicos e auxiliares de 
enfermagem estão agru-
pados no grupo E (nível 
superior) – sem incentivo à 
qualifi cação e capacitação, 
e tempo de serviço –, cujo 
salário inicial em 2017, 
último ano que tivemos 
reajuste, era R$ 4.100,00”, 
explica a coordenadora-
-geral do Sintufrj Gerly Mi-
celi, técnica em enferma-
gem do IPPMG (Instituto 
de Puericultura e Pedia-

tria Martagão Gesteira).
“Somos técnicos-admi-

nistrativos em educação, 
temos 301 cargos agrupa-
dos em níveis de classifi -
cação superior, mas essa 
conquista  é muito impor-
tante para todos nós da 
enfermagem na UFRJ.” 

FIM DA BANDALHEIRA
“Uma vitória mais que 

justa e que vai pôr fi m à 
bandalheira de prefeitos e 
governadores acostumados 
a pagar o que bem quises-
sem aos enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enfer-
magem. Houve um tempo, 
inclusive, que esses profi s-

sionais no Rio de Janeiro 
recebiam complementação 
salarial porque ganhavam 
menos que um salário mí-
nimo mensal. Também im-
pedirá que os empresários 
de saúde explorem essa 
mão de obra tão essencial à 

sociedade”, destacou Gerly. 
Foram três décadas de 

mobilizações e lutas até a 
conquista do piso nacional 
– espera-se que o governo 
Bolsonaro sancione a lei 
e admita que há recursos 
para pagar os profi ssionais. 

Foto: Renan Silva

GERLY. Dirigente explica a situação da categoria na UFRJ

Essas reuniões para dar 
capilaridade ao movimen-
to da categoria também irão 
tratar dos problemas internos 
enfrentados na universidade. 

Estão listadas questões 
como ponto eletrônico, condi-
ções do retorno, luta contra a 
Ebserh, entre outros pontos.

MOVIMENTO 
SE ORGANIZA

1 – Paralisação e assembleia na quarta-feira, 
18 de maio.

2 – Criação de comissão com participação 
da atual direção do Sintufrj e de diretores 
eleitos para a próxima gestão que começa 
em 25 de maio.

3 – Reuniões por locais de trabalho para 
discutir campanha salarial e agenda interna.
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20% para servidores 

COMISSÕES. A heteroidentificação com papel estratégico para a adoção de cotas

O EFEITO (DEMOCRÁTICO) DAS COTAS
A Lei de Cotas completa 10 
anos neste 2022. A UFRJ só 
veio adotá-la para ingresso 
de alunos de graduação em 
2014, depois de vencer re-
sistências conservadoras. 
Ao longo desses anos hou-
ve mudança considerável 
no perfi l dos estudantes. 

Hoje a universidade é 
bem mais diversa. Segun-
do dados da Pró-Reitoria 
de Graduação (PR-1), os 
autodeclarados pretos, 
pardos ou indígenas sal-
taram de 9.317 em 2011 
para 21.424 em 2022.

“O percentual de pretos 
e pardos aumentou sim, 
tendo as Comissões de He-
teroidentifi cação desem-
penhado o controle social 
e administrativo desta im-
portante política pública”, 
observa a coordenadora da 
Câmara de Políticas Ra-
ciais da UFRJ, Denise Góes.

“A lei garante a vagas, 
e as comissões são efi ca-
zes para fazer com que as 
vagas cheguem aos sujei-
tos de direito”, esclarece.

As Comissões de Hete-
roidentifi cação ganharam 
importante papel no proces-
so das cotas raciais. Antes, 
a UFRJ trabalhava apenas 
com a autodeclaração para 
preenchimento das vaga, 
o que acabou facilitando a 
possibilidade de fraudes. 
A primeira atuação das co-
missões foi em 2017, quan-
do foram feitas mais de 3 
mil heteroidentifi cações.

“Apesar de a UFRJ 
ter-se omitido de um posi-
cionamento mais contun-
dente no tocante ao ins-

trumento de avaliação da 
autodeclaração e ter per-
mitido que as fraudes se 
avolumassem no acesso à 
graduação, na medida em 
que se posicionou pela cria-
ção das Comissões de Hete-
roidentifi cação, avançou na 
correção das distorções his-
tóricas”, observa Denise.

Segundo ela, a parti-
cipação dos estudantes 
por intermédio de Cole-
tivos Negros Universi-
tários fortaleceu a polí-
tica de cotas na UFRJ.

Em relação ao acesso de 
servidores públicos, não 
só nas universidades, 
mas em toda a adminis-
tração pública federal, 
a Lei nº 12.990/2014 
reserva 20% das vagas 
oferecidas aos negros.

Segundo Denise, a 
UFRJ teve uma experi-
ência exitosa ao heteroi-
dentifi car mais de 3 mil 
candidatos nos editais de 
concurso público 293/16 
e 455/17. Ela afi rma que 
essa foi, inclusive, a pri-
meira ação na universi-
dade dessas comissões. 

Fotos: Renan Silva

DENISE. Trabalho se 
consolidando

Número de estudantes pretos e pardos dobrou desde que a UFRJ adotou o sistema em 2014

“Com o aprofundamen-
to dos ataques orçamen-
tários às universidades 
públicas, os concursos se 
tornaram escassos e houve 
uma interrupção via este 
acesso. Agora estão sendo 
retomados aos poucos, e 
estão contendo o percentu-
al de cotas como versa a Lei 
nº 12.990 e com a atuação 
da Comissão de Heteroi-
dentifi cação. As pró-reito-
rias que atuam na gradu-
ação e nos concursos estão 
cumprindo seu papel den-
tro da política estabeleci-
da”, observa Denise Góes.

NA PÓS-GRADUAÇÃO
Atualmente existe 

na UFRJ a sugestão de 
que os programas de 
pós-graduação tenham 
política de cotas. Pro-
gramas de pós do IBqM, 
do Instituto de Micro-
biologia, da Engenharia 
Ambiental e do Insti-
tuto de Química deram 
um passo nesse sentido. 
“Mas se faz necessário 
que a Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação estenda 
essa política para to-
dos os seus 132 progra-
mas”, reivindica Denise.


	Jornal1370 p1
	Jornal1370 p2
	Jornal1370 p3
	Jornal1370 p4

